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CODE BESCHRIJVING AANTAL TESTS 
04-043823W Grocott (voor magnetronprocedure) 120 testen (40 preparaten van 40 ml) 

 

 
 
 
              

In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel              Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Om schimmels in weefselsecties aan te tonen. 
 
 
 

PRINCIPE 
 
In de meeste schimmels zijn de celwanden gemaakt van chitine, een polymeer van N-acetylglucosamine, samen met polymeren 
van D-glucose en D-mannose, eiwitten en lipiden. Perjoodzuur reageert met glycolische en glycoaminegroepen in de 
polysacharideketen, zodat ze worden geoxideerd tot aldehydische groepen waardoor de keten breekt. Deze nieuw gevormde 
aldehydische groepen reduceren zilverchloride, dat deel uitmaakt van het zilvermethenamine complex, tot metallisch zilver en 
maken het zichtbaar. 
 
 
 

WAARSCHUWING 
 
Volg voor goede resultaten onderstaande regels: 
- Voorkom dat het objectglaasje en de coupe worden geïnfecteerd met pathogene schimmels (hanteer ze alleen met 
handschoenen, stel het preparaat niet bloot aan lucht) 
- Gebruik altijd vers gedistilleerd water. 
- Gebruik alleen schoon glaswerk. 
- Voorkom stofafzetting op de coupe. 
- Vermijd contact tussen oplossingen en metalen voorwerpen (pincet...) 

 
 
 

METHODE 
 
1) Coupe in gedistilleerd water brengen. 
2) Op de coupe 10 druppels reagens A aanbrengen: 20 minuten laten inwerken. 
3) Spoelen onder stromend kraanwater gedurende enkele seconden. 
4) Op de coupe 10 druppels reagens B aanbrengen gedurende 1 minuut. 
5) Spoelen in kraanwater gedurende 5 minuten. 
6) Spoelen in gedistilleerd water dat 4 keer wordt ververst. 
7) In een plastic Coplin-kleurbakje van 50 ml, 40 ml gedistilleerd water doen en 30 druppels reagens C, 15 druppels reagens 

D en 20 druppels reagens E toevoegen. Kort roeren met een glazen staafje dat eerst is gewassen in gedistilleerd water. 
8) De coupe in het Coplin-kleurbakje zetten en in de magnetronoven incuberen bij 500 watt gedurende 1 minuut. 
9) Het Coplin-kleurbakje uit de oven nemen en 5 minuten laten afkoelen. 
10) Spoelen in gedistilleerd water dat 6 keer wordt ververst. 
11) Op de coupe 10 druppels reagens F aanbrengen: 3 minuten laten inwerken. 
12) Spoelen in gedistilleerd water. 
13) Op de coupe 10 druppels reagens G aanbrengen: 5 minuten laten inwerken. 
14) Wassen in kraanwater. 
15) Op de coupe 10 druppels reagens H aanbrengen: 30 seconden laten inwerken. 
16) Dehydrateren in een stijgende alcoholreeks, klaren in xyleen en insluitmiddel. 
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Technische details  
 

 
 
 
Methodespecificaties 

Duur procedure 50 minuten 

Aanvullende hulpmiddelen Kunststof Coplin kleurbakje 50 ml, maatcilinder, glazen staafje 

 Schimmels: scherp afgetekend in zwart 

 Resultaten Mucines: Donkergrijs 

  Achtergrond: Groen 

Componenten 

A) Perjoodzuuroplossing 30 ml 

B) Natriumbisulfietoplossing 30 ml 

C) Hexamethyleentetramineoplossing 30 ml 

D) Zilvernitraatoplossing 30 ml 

E) Natriumboraatoplossing 30 ml 

F) Goudchlorideoplossing 30 ml 

G) Natriumthiosulfaatoplossing 30 ml 

H) Lichtgroene oplossing 30 ml 

Opslag 

Opslag Bewaar het preparaat bij 2-8 °C. Houd de houders goed gesloten 

Opslagtemperatuur 2-8°C 

Stabiliteit Na de eerste opening kan het product opnieuw worden gebruikt tot 
de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt bewaard. 

Geldigheid 1 jaar 

Waarschuwing 

Productclassificatie 

Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door 
beroepsmensen in de gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en 
veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het 
veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire verpakking 
beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A 
en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Verwijdering Gevaarlijk afval: neem alle nationale en lokale milieuvoorschriften 
met betrekking tot afvalverwijdering in acht. 
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001 Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 


