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BARWIENIE METODĄ GROCOTTA 
Procedura mikrofalowa 

 
 

 
Płuco 

 
 

 
 
 

KOD OPIS LICZBA TESTÓW 
04-043823W Barwienie metodą Grocotta (do procedury mikrofalowej) 120 testów (40 preparatów po 40 ml) 

 

 
 
 
              

Diagnostyka in vitro (IVD) — urządzenie medyczne                            Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Diagnostyka in vitro (IVD), Klasa A, Rozp. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 

 



     
 
            Karta charakterystyki  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02 21 27 131 — Faks Włochy +39 02 21 53 000 — Faks Dział eksportu +39 02 21 54 155 

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

2 

  
 
Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.  
Wykazywanie grzybów w wycinkach tkanek. 
 
 
 

ZASADA 
 
W przypadku większości grzybów ściany komórkowe zbudowane są z chityny, polimeru N-acetyloglukozaminy, polimerów D-
glukozy i D-mannozy, białek i lipidów. Kwas nadjodowy reaguje z grupami glikolowymi i glikoaminowymi w łańcuchu 
polisacharydów, utleniając je do grup aldehydowych i przerywając w ten sposób sam łańcuch. Te nowo utworzone grupy 
aldehydowe rozkładają chlorek srebra, który jest częścią związku srebra z metenaminą, do metalicznego srebra i powodują jego 
uwidocznienie. 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
 
Aby uzyskać dobre wyniki, przestrzegaj poniższych zasad: 
- Unikaj zanieczyszczenia preparatu i szkiełka mikroskopowego grzybami chorobotwórczymi (praca w rękawiczkach, nie 
wystawiać preparatu na działanie powietrza). 
- Używaj zawsze świeżej wody destylowanej. 
- Używaj wyłącznie czystego szkła. 
- Unikaj osadzania się kurzu na preparacie. 
- Unikaj kontaktu roztworów z metalowymi przedmiotami (pęseta...). 

 
 
 

METODA 
 
1) Przenieś wycinek do wody destylowanej. 
2) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika A: pozostaw na 20 minut. 
3) Przepłucz pod bieżącą wodą przez kilka sekund. 
4) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika B, pozostaw na 1 minutę. 
5) Przepłucz pod bieżącą wodą przez 5 minut. 
6) Przepłucz w wodzie destylowanej, zmieniając ją 4 razy. 
7) W barwiaczu Coplina o pojemności 50 ml umieść 40 ml wody destylowanej i dodaj 30 kropli odczynnika C, 15 kropli 

odczynnika D i 20 kropli odczynnika E. Wymieszaj krótko szklaną pałeczką uprzednio umytą w wodzie destylowanej. 
8) Umieść preparat w barwiaczu Coplina i inkubuj w mikrofalówce o mocy 500 W przez 1 minutę. 
9) Wyjmij barwiacz Coplina z mikrofalówki i poczekaj 5 minut, aż ostygnie. 
10) Przepłucz w wodzie destylowanej, zmieniając ją 6 razy. 
11) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika F, pozostaw na 3 minuty. 
12) Umyj w wodzie destylowanej. 
13) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika G, pozostaw na 5 minut. 
14) Przemyj w wodzie destylowanej. 
15) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika H, pozostaw na 30 sekund. 
16) Odwodnij w alkoholach o wzrastającym udziale procentowym: oczyść w ksylenie i utrwal. 
 



     
 
            Karta charakterystyki  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02 21 27 131 — Faks Włochy +39 02 21 53 000 — Faks Dział eksportu +39 02 21 54 155 

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

3 

Szczegóły techniczne  
 

 
 
 
Specyfikacja metody 

Czas procedury 50 minut 

Wyposażenie dodatkowe Plastikowy barwiacz Coplina o pojemności 50 ml, cylinder miarowy, 
szklana pałeczka 

 Grzyby: Wyraźnie zaznaczone na 
czarno 

 Wyniki Mucyny: Ciemnoszare 

  Podkład: Zielony 

Składniki 

A) Roztwór kwasu jodowego 30 ml 

B) Roztwór wodorosiarczanu sodu 30 ml 

C) Roztwór urotropiny 30 ml 

D) Roztwór azotanu srebra 30 ml 

E) Roztwór boranu sodu 30 ml 

F) Roztwór chlorku złota 30 ml 

G) Roztwór tiosiarczanu sodu 30 ml 

H) Roztwór jasnozielony (light green) 30 ml 

Przechowywanie 

Przechowywanie Preparat przechowywać w 2-8°C. Przechowywać pojemniki szczelnie 
zamknięte 

Temperatura przechowywania 2–8°C 

Stabilność Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do ponownego użycia aż 
do upływu terminu ważności, jeżeli jest prawidłowo przechowywany. 

Ważność 1 rok 

Ostrzeżenie 

Klasyfikacja produktu 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego 
dla pracowników służby zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole 
niebezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty 
dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z kartą 
charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-
Optica Milano S.p.A 
i właściwe władze. 

Utylizacja 
Niebezpieczny preparat: przestrzegać wszystkich krajowych i 
lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie 
usuwania odpadów. 

 
 
 

NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 

001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16/05/2022 

 


