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Dažymo metodas pagal GROCOTTĄ 
Mikrobangų procedūra 

 
 

 
Plaučiai 

 
 

 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04-043823W Dažymo metodas pagal Grocottą (mikrobangų procedūrai) 120 testų (40 preparatų po 40 ml) 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                            Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Grybeliams audinių pjūviuose parodyti. 
 
 
 

PRINCIPAS 
 
Daugumos grybelių ląstelių sieneles sudaro N-acetilgliukozamino polimeras chitinas kartu su D-gliukozės ir D-manozės 
polimerais, baltymais ir lipidais. Perjodo rūgštis reaguoja su polisacharidų grandinės glikolio ir glikoamino grupėmis ir oksiduoja 
jas į aldehidų grupes, taip suardydama pačią grandinę. Tos naujai susidariusios aldehidų grupės redukuoja sidabro chloridą, kuris 
yra sidabro-metenamino komplekso dalis, į metalo būvio sidabrą ir padaro jį matomą. 
 
 
 

ĮSPĖJIMAS 
 
Norint gauti gerus rezultatus reikia laikytis šių taisyklių: 
- Venkite užteršti pjūvį ir objektinį stiklelį nepatogeniniais grybeliais (tvarkykite tik mūvėdami pirštines, neleiskite preparatui 
kontaktuoti su oru). 
- Visada naudoti šviežią distiliuotą vandenį. 
- Naudoti tik švarius stiklinius indus. 
- Vengti ant pjūvių nusėdusių dulkių. 
- Vengti tirpalų kontakto su metaliniais daiktais (pincetais...) 

 
 
 

METODAS 
 
1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento A: palikite 20 minučių suveikti. 
3) Praplaukite po tekančiu vandentiekio vandeniu kelias sekundes. 
4) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento B ir palikite 1 minutę. 
5) Plaukite vandentiekio vandeniu 5 minutes. 
6) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu, pakeistu 4 kartus. 
7) Į plastikinį 50 ml talpos Coplino indą įpilkite 40 ml distiliuoto vandens ir pridėkite 30 lašų reagento C, 15 lašų reagento D ir 

20 lašų reagento E. Trumpai pamaišykite stikline lazdele, iš anksto nuplauta distiliuotu vandeniu. 
8) Įdėkite pjūvį į Coplino indą ir inkubuokite mikrobangų krosnelėje 500 vatų galia 1 minutę. 
9) Išimkite Coplino indą iš krosnelės ir leiskite ataušti 5 minutes. 
10) Praplaukite distiliuotu vandeniu, pakeistu 6 kartus. 
11) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento F ir palikite 3 minutes. 
12) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
13) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento G ir palikite 5 minutes. 
14) Nuplaukite vandentiekio vandeniu. 
15) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento H ir palikite 30 sekundžių. 
16) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais, išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 50 min. 

Papildoma įranga Plastikinis 50 ml tūrio Coplino indas, graduotas cilindras, stiklinė 
lazdelė 

Rezultatai 

Grybeliai: ryškiai juodais kontūrais 

Mucinai: tamsiai pilka 

Fonas: žalia 

Komponentai 

A) Perjodo rūgšties tirpalas 30 ml 

B) Natrio bisulfito tirpalas 30 ml 

C) Heksametilentetramino tirpalas 30 ml 

D) Sidabro nitrato tirpalas 30 ml 

E) Natrio borato tirpalas 30 ml 

F) Aukso chlorido tirpalas 30 ml 

G) Natrio tiosulfato tirpalas 30 ml 

H) Šviesiojo žalio tirpalas 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Laikyti preparatą 2–8 °C temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai 
uždarytas. 

Laikymo temperatūra 2–8 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima 
naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 1 metai 

Įspėjimas 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti 
bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ 
ir kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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