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GROCOTT 
Διαδικασία μικροκυμάτων 

 
 

 
Πνεύμονας 

 
 

 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
04–043823W Grocott (για διαδικασία μικροκυμάτων) 120 εξετάσεις (40 παρασκευάσματα των 40 ml) 

 

 
 
 
              

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro                            Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 



     
 
             Φύλλο δεδομένων  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Τηλέφωνο +39 02.21.27.13.1 - Φαξ Ιταλίας +39 02.21.53.000 - Φαξ Εξαγωγών +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

 
Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.  
Για παρουσίαση μυκήτων σε τομές ιστού. 
 
 
 

ΑΡΧΗ 
 
Στους περισσότερους μύκητες, τα κυτταρικά τοιχώματα αποτελούνται από χιτίνη, ένα πολυμερές της Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης 
μαζί με πολυμερή D-γλυκόζης και D-μαννόζης, πρωτεΐνες και λιπίδια. Το περιοδικό οξύ αντιδρά με γλυκολικές και γλυκοαμινικές 
ομάδες σε πολυσακχαριδική αλυσίδα οξειδώνοντάς τις σε αλδεϋδικές ομάδες και έτσι σπάει την ίδια την αλυσίδα. Αυτές οι 
νεοσύστατες αλδεϋδικές ομάδες ανάγουν τον χλωριούχο άργυρο, ο οποίος είναι μέρος του συμπλόκου αργύρου-μεθεναμίνης, 
σε μεταλλικό άργυρο και τον καθιστούν ορατό. 
 
 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Για καλά αποτελέσματα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες: 
- Αποφύγετε να επιμολύνετε την τομή και την αντικειμενοφόρο πλάκα με παθογόνους μύκητες (χειριστείτε μόνο με γάντια, 
μην εκθέτετε το παρασκεύασμα στον αέρα) 
- Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο αποσταγμένο νερό. 
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά γυάλινα σκεύη. 
- Αποφύγετε την εναπόθεση σκόνης στην τομή. 
- Αποφύγετε την επαφή μεταξύ διαλυμάτων και μεταλλικών αντικειμένων (τσιμπιδάκια, κ.λπ.) 

 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
1) Φέρτε την τομή σε αποσταγμένο νερό. 
2) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Α: αφήστε να δράσει επί 20 λεπτά. 
3) Πλύνετε σε τρεχούμενο νερό βρύσης επί λίγα δευτερόλεπτα. 
4) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Β επί 1 λεπτό. 
5) Πλύνετε σε νερό βρύσης επί 5 λεπτά. 
6) Εκπλύνετε σε 4 αλλαγές αποσταγμένου νερού. 
7) Σε πλαστικό δοχείο Coplin των 50 ml, βάλτε 40 ml αποσταγμένο νερό και προσθέστε 30 σταγόνες αντιδραστηρίου Γ, 15 

σταγόνες αντιδραστηρίου Δ και 20 σταγόνες αντιδραστηρίου Ε. Ανακινήστε για λίγο με γυάλινη ράβδο την οποία έχετε 
πλύνει προηγουμένως σε αποσταγμένο νερό. 

8) Εισαγάγετε την τομή στο δοχείο Coplin και επωάστε στον φούρνο μικροκυμάτων στα 500 Watt επί 1 λεπτό. 
9) Βγάλτε το δοχείο Coplin από τον φούρνο και αφήστε το να κρυώσει για 5 λεπτά. 
10) Πλύνετε σε 6 αλλαγές αποσταγμένου νερού. 
11) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου ΣΤ επί 3 λεπτά. 
12) Πλύνετε σε αποσταγμένο νερό. 
13) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Ζ επί 5 λεπτά. 
14) Πλύνετε σε νερό βρύσης. 
15) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Η επί 30 λεπτά. 
16) Αφυδατώστε σε αλκοόλες αυξανόμενων βαθμών, διαυγάστε σε ξυλόλιο και καθηλώστε. 
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Τεχνικές λεπτομέρειες  
 

 
 
 
Προδιαγραφές 
μεθόδου 

Χρόνος διαδικασίας 50 λεπτά 

Συμπληρωματικός εξοπλισμός Πλαστικό δοχείο Coplin των 50 ml, ογκομετρικός κύλινδρος, γυάλινη 
ράβδος 

 Μύκητες: Με έντονα όρια μαύρου 
χρώματος 

 Αποτελέσματα Μουκίνες: Σκούρο γκρι 

  Υπόβαθρο: Πράσινο 

Συστατικά μέρη 

A) Διάλυμα περιοδικού οξέος 30 ml 

B) Διάλυμα διθειικού νατρίου 30 ml 

Γ) Διάλυμα εξαμεθυλενοτετραμίνης 30 ml 

Δ) Διάλυμα νιτρικού αργύρου 30 ml 

Ε) Διάλυμα βορικού νατρίου 30 ml 

ΣΤ) Διάλυμα χλωριούχου χρυσού 30 ml 

Ζ) Διάλυμα θειοθειικού νατρίου 30 ml 

H) Ανοιχτό πράσινο διάλυμα 30 ml 

Αποθήκευση 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα στους 2-8 °C. Διατηρείτε τα δοχεία 
ερμητικά κλειστά 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 2-8 °C 

Σταθερότητα Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 1 έτος 

Προειδοποίηση 

Ταξινόμηση προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για 
επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα 
κινδύνου, φράσεις κινδύνου και ασφάλειας) και συμβουλευτείτε 
πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε 
αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A 
και τις αρμόδιες αρχές. 

Απόρριψη 
Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των 
απορριμμάτων. 

 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ. ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
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