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GROCOTT 
Procedura cu cuptor cu microunde 

 
 

 
Plămân 

 
 

 
 
 

COD DESCRIERE NUMĂR TESTE 
04-043823W Grocott (procedura cu cuptor cu microunde) 120 de teste (40 de preparații de 40 ml) 

 

 
 
 
              

Diagnosticare in vitro - dispozitiv medical              Producător: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din Clasa A, Reg. 
UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Pentru a demonstra fungi din secțiunile de țesut. 
 
 
 

PRINCIPIUL 
 
La cei mai mulți fungi, pereții celulari sunt formați din chitină, un polimer al N-glucosaminei împreună cu polimeri ai D-glucozei 
și D manozei, proteine și lipide. Acidul periodic reacționează cu grupurile glicolic și glicoaminic din lanțul de polizaharide 
reducându-le prin oxidare la grupuri aldehidice și rupând în acest fel catena însăși. Aceste grupuri aldehidice nou formate reduc 
clorura de argint, care este o parte a complexului argint-metenamină, la argint metalic și îl fac vizibil. 
 
 
 

AVERTIZARE 
 
Pentru rezultate bune, urmați aceste reguli: 
- Preveniți infectarea secțiunii și a lamelei cu fungi patogeni (manevrați numai cu mănuși, nu expuneți preparatul la aer). 
- Utilizați totdeauna apă distilată proaspătă. 
- Folosiți doar sticlărie curată. 
- Preveniți depunerea prafului pe secțiune. 
- Nu atingeți niciodată soluțiile cu obiecte metalice (pensete etc.). 

 
 
 

METODA 
 
1) Introduceți secțiunea în apă distilată. 
2) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul A; lăsați să acționeze 20 minute. 
3) Spălați cu apă de la robinet câteva secunde. 
4) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul B; 1 minut. 
5) Spălați în apă de la robinet 5 minute. 
6) Clătiți în 4 schimburi de apă distilată. 
7) Într-un borcan Coplin de 50 ml, puneți 40 ml de apă distilată, adăugați 30 de picături din reactivul C, 15 picături din reactivul 

D și 20 de picături din reactivul E. Mixați scurt cu un baton de sticlă care a fost spălat anterior în apă distilată. 
8) Introduceți secțiunea în recipientul Coplin și incubați în cuptorul cu microunde la 500 de wați timp de 1 minut. 
9) Scoateți recipientul Coplin din cuptor și lăsați-l să se răcească 5 de minute. 
10) Clătiți în 6 schimburi de apă distilată. 
11) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul F pentru 3 minute. 
12) Spălați în apă distilată. 
13) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul G; pentru 5 minute. 
14) Spălați în apă de la robinet. 
15) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul H pentru 30 de secunde. 
16) Deshidratați în alcooli cu concentrație crescătoare; clarificați în xilen și montați. 
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Detalii tehnice  
 

 
Specificațiile metodei 

Durata procedurii 50 de minute 

Echipament complementar Borcan Coplin din plastic, 50 ml, cilindru gradat, baton de sticlă 

 Fungi: Conturate puternic cu negru 

Rezultate Mucine: Gri închis 

 Fundal: Verde 

Componente 

A) Soluție de acid periodic 30 ml 

B) Soluție de bisulfit de sodiu 30 ml 

C) Soluție de hexametilentetramină 30 ml 

D) Soluție de azotat de argint 30 ml 

E) Soluție de borat de sodiu 30 ml 

F) Soluție de clorură de aur 30 ml 

G) Soluție de tiosulfat de sodiu 30 ml 

H) Soluție de verde lumină 30 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la 2-8 °C. Păstrați recipientele bine închise. 

Temperatura de depozitare 2-8 °C 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de 
expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 1 an 

Avertizare 

Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul 
medical în laboratoare profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, 
frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date 
de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-
Optica Milano S.p.A 
și autoritățile competente. 

Eliminarea Deșeu periculos: respectați toate reglementările de mediu, de stat și 
locale, privind eliminarea deșeurilor. 

 
 
 
 
 
 

REVIZUIRE nr. MOTIV DATA REVIZUIRII 

001 Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 
 


