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GROCOTTOVO FARBIVO 
Postup s mikrovlnnou rúrou 

 
 

 
Pľúca 

 
 

 
 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-043823W Grocottovo farbivo (pre postup s mikrovlnnou rúrou) 120 testov (40 preparátov po 40 ml) 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro       Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Preukázanie plesní v tkanivových rezoch. 
 
 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 
Bunkové steny väčšiny plesní sú z chitínu, polyméru N-acetylglukosamínu spolu s polymérmi D-glukózy a D-manózy, proteínmi a 
lipidmi. Kyselina jodistá reaguje s glykolovými a glykoamínovými skupinami v polysacharidovom reťazci a oxiduje ich na 
aldehydové skupiny, čím rozbíja samotný reťazec. Tieto novo vzniknuté aldehydové skupiny redukujú chlorid strieborný, ktorý je 
súčasťou komplexu striebra a metamínu, na kovové striebro a tým ho zviditeľňujú. 
 
 
 

VAROVANIE 
 
Na dosiahnutie dobrých výsledkov dodržiavajte nasledujúce pravidlá: 
- Zamedzte infikovaniu rezu a sklíčka patogénnymi plesňami (manipulujte s nimi iba v rukaviciach, nevystavujte preparát 
vzduchu). 
- Vždy používajte čerstvú destilovanú vodu. 
- Používajte iba čisté sklo. 
- Zabráňte usadzovaniu prachu na reze. 
- Zamedzte styku roztokov a kovových predmetov (pinzeta atď.). 

 
 
 

METÓDA 
 
1) Vložte rez do destilovanej vody. 
2) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla A: nechajte pôsobiť 20 minút. 
3) Umývajte pod tečúcou vodou z kohútika niekoľko sekúnd. 
4) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla B a nechajte pôsobiť 1 minútu. 
5) Umývajte vodou z kohútika po dobu 5 minút. 
6) Prepláchnite v destilovanej vode so 4 výmenami. 
7) Do 50ml plastovej Coplinovej nádoby nalejte 40 ml destilovanej vody a pridajte 30 kvapiek činidla C, 15 kvapiek činidla D a 

20 kvapiek činidla E. Krátko premiešajte sklenenou tyčinkou, ktorú ste predtým opláchli v destilovanej vode. 
8) Vložte rez do Coplinovej nádoby a inkubujte v mikrovlnnej rúre po dobu 1 hodiny pri výkone 500 wattov. 
9) Vyberte Coplinovu nádobu z rúry a nechajte ju 5 minút vychladnúť. 
10) Prepláchnite v destilovanej vode so 6 výmenami. 
11) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla F a nechajte pôsobiť 3 minúty. 
12) Premyte v destilovanej vode. 
13) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla G a nechajte pôsobiť 5 minút. 
14) Premyte vo vode z kohútika. 
15) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla H a nechajte pôsobiť 30 sekúnd. 
16) Dehydrujte cez ascendujúce alkoholy, prečistite v xyléne a namontujte. 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 50 minút 

Doplnkové vybavenie Plastová Coplinova nádoba 50 ml, odmeriavací valec, sklenená 
tyčinka 

Výsledky 

Plesne: Ostro vykreslené čierno 

Mucíny: Tmavo sivá 

Pozadie: Zelená 

Zložky 

A) Roztok kyseliny jodistej 30 ml 

B) Roztok hydrogénsiričitanu sodného 30 ml 

C) Roztok hexametylentetramínu 30 ml 

D) Roztok dusičnanu strieborného 30 ml 

E) Roztok bóritanu sodného 30 ml 

F) Roztok chloridu zlatitého 30 ml 

G) Roztok tiosíranu sodného 30 ml 

H) Roztok svetlo zelenej 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Preparát uchovávajte pri teplote 2–8 °C. Nádoby uchovávajte tesne 
uzavreté. 

Teplota skladovania 2–8 °C 

Stabilita Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do 
dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 1 rok 

Varovanie 

Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, 
R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v 
karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je poškodený 
primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali 
spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. 
a príslušné úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 

001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 

 


