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GROCOTT 
Procedūra mikroviļņu krāsnī 

 
 

 
Plaušas 

 
 

 
 
 
 

KODS APRAKSTS TESTU SKAITS 
04-043823W Grocott (procedūrai mikroviļņu krāsnī) 120 testu (40 preparātu pa 40 ml) 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostikas medicīnas ierīce       Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD A klasē, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Sēnīšu parādīšanai audu sekcijās. 
 
 
 

PRINCIPS 
 
Lielākajai daļai sēnīšu šūnu sieniņas ir no hitīna, N-acetilglikozamīna polimēra, kopā ar D-glikozes un D-mannozes polimēriem, 
proteīniem un lipīdiem. Perjodskābe reaģē ar glikolu un glikozamīnu grupām polisaharīdu ķēdē, oksidējot tās par aldehīdu 
grupām un tādējādi pārraujot pašu ķēdi. Šīs jaunās izveidotās aldehīdu grupas reducē sudraba hlorīdu, kas ir daļa no sudraba 
metenamīna kompleksa, uz metālisku sudrabu, un padara to redzamu. 
 
 
 

BRĪDINĀJUMS 
 
Lai iegūtu labus rezultātus, ievērojiet šādus noteikumus: 
– nepieļaujiet sekcijas un priekšmetstikliņa inficēšanos ar patogēnām sēnītēm (strādājiet tikai cimdos, nepieļaut gaisa iedarbību 
uz preparātu); 
– obligāti izmantojiet svaigu, destilētu ūdeni; 
– lietojiet tikai tīrus stikla traukus; 
– nepieļaujiet putekļu nogulsnēšanos sekcijā; 
– nepieļaujiet šķīdumu saskaršanos ar metāliskiem priekšmetiem (pincetēm u.c.). 

 
 
 

METODE 
 
1) Ievietojiet sekciju destilētā ūdenī. 
2) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta A: atstājiet iedarboties 20 minūtes. 
3) Mazgājiet dažas sekundes tekošā krāna ūdenī. 
4) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta B uz 1 minūti. 
5) Mazgājiet 5 minūtes krāna ūdenī. 
6) Skalojiet destilētā ūdenī, nomainot to 4 reizes. 
7) 50 ml plastmasas Koplina traukā ielejiet 40 ml destilēta ūdens un pievienojiet 30 pilienus reaģenta C, 15 pilienus reaģenta 

D un 20 pilienus reaģenta E. Īsi samaisiet ar stikla stienīti, kas iepriekš nomazgāts destilētā ūdenī. 
8) Ievietojiet sekciju Koplina traukā un inkubējiet mikroviļņu krāsnī 500 vatos uz 1 minūti. 
9) Izņemiet Koplina trauku no krāsns un ļaujiet tam atdzist 5 minūtes. 
10) Mazgājiet destilētā ūdenī, nomainot to 6 reizes. 
11) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta F uz 3 minūtēm. 
12) Mazgājiet destilētā ūdenī. 
13) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta G uz 5 minūtēm. 
14) Mazgājiet krāna ūdenī. 
15) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta H uz 30 sekundēm. 
16) Dehidratējiet ar spirtu augošā koncentrācijā: dzidriniet ksilēnā un nostipriniet. 
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Tehniska informācija  
 

Metodes specifikācijas 

Procedūras laiks 50 minūtes 

Papildaprīkojums Plastmasas Koplina trauks, 50 ml, graduēts cilindrs, stikla stienītis 

Rezultāti 

Sēnītes: asi izceltas melnā krāsā 

Mucīni: tumši pelēkā krāsā 

Fons: zaļā krāsā 

Sastāvdaļas 

A) Perjodskābes šķīdums 30 ml 

B) Nātrija bisulfīta šķīdums 30 ml 

C) Heksametilēntetramīna šķīdums 30 ml 

D) Sudraba nitrāta šķīdums 30 ml 

E) Nātrija borāta šķīdums 30 ml 

F) Zelta hlorīda šķīdums 30 ml 

G) Nātrija tiosulfāta šķīdums 30 ml 

H) Gaiši zaļš šķīdums 30 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu 2–8°C temperatūrā. Tvertnēm jābūt cieši 
noslēgtām. 

Glabāšanas temperatūra 2–8°C 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz 
derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 1 gads 

Brīdinājums 
Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības 
aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska 
un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja 
ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-
Optica Milano S.p.A 
un kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos 
noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu. 
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