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GROCOTT 
Mikrovågsprocedur 

 
 

 
Lunga 

 
 

 
 
 
 

KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-043823W Grocott (för mikrovågsprocedur) 120 tester (40 preparat på 40 ml) 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet              Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD i Klass A, Förord. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
För att visa svampar i vävnadssnitt. 
 
 
 

PRINCIP 
 
Hos de flesta svampar består cellväggarna av kitin, en polymer av N-acetylglukosamin, tillsammans med polymerer av D-glukos 
och D-mannos, proteiner och lipider. Perjodsyra reagerar med glykol- och glykoamingrupper i polysackaridkedja och oxiderar 
dem till aldehydgrupper, och bryter sålunda själva kedjan. Dessa nyligen formulerade aldehydgrupper reducerar silverklorid, en 
del av silvermetenaminkomplexet, till metalliskt silver och gör det synligt. 
 
 
 

VARNING 
 
För bra resultat, följ dessa regler: 
- Undvik att infektera snitt och objektglas med patogena svampar (hantera endast med handskar, exponera inte preparat för 
luft) 
- Använd alltid färskt destillerat vatten. 
- Använd endast rena glasvaror. 
- Undvik dammavlagringar på snitt. 
- Undvik kontakt mellan lösningar och metallföremål (pincett, etc.). 

 
 
 

METOD 
 
1) För snittet till destillerat vatten. 
2) Applicera 10 droppar av reagens A på snittet: låt verka 20 minuter. 
3) Tvätta i rinnande kranvatten några sekunder. 
4) Applicera 10 droppar av reagens B på snittet: låt verka 1 minut. 
5) Tvätta i kranvatten 5 minuter. 
6) Skölj i 4 byten av destillerat vatten. 
7) I en 50 ml coplin-burk av plast, tillsätt 40 ml destillerat vatten och tillsätt 30 droppar av reagens C, 15 droppar av reagens 

D och 20 droppar av reagens E. Rör om kortvarigt med en glaspinne tidigare tvättad i destillerat vatten. 
8) Placera snittet i coplin-burken och inkubera i mikrovågsugn vid 500 watt i 1 minut. 
9) Ta ut coplin-burkenur ugnen och låt kallna 5 minuter. 
10) Tvätta i 6 byten av destillerat vatten. 
11) Applicera 10 droppar av reagens F på snittet: låt verka 3 minuter. 
12) Tvätta i destillerat vatten. 
13) Applicera 10 droppar av reagens G på snittet: låt verka 5 minuter. 
14) Tvätta i kranvatten. 
15) Applicera 10 droppar av reagens H på snittet: låt verka 30 sekunder. 
16) Dehydrera genom stigande alkoholer, klargör i xylen och montera. 
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Tekniska detaljer  
 

 
 
 
Metodspecifikationer 

Procedurtid 50 minuter 

Kompletterande utrustning 50 ml coplin-burk av plast, graderad cylinder, glaspinne 

Resultat 

Svampar: Skarpt avskilda i svart 

Muciner: Mörkgrå 

Bakgrund: Gröna 

Komponenter 

A) Perjodsyralösning 30 ml 

B) Natriumbisulfitlösning 30 ml 

C) Hexametylentetraminlösning 30 ml 

D) Silvernitratlösning 30 ml 

E) Natriumboratlösning 30 ml 

F) Guldkloridlösning 30 ml 

G) Natriumtiosulfatlösning 30 ml 

H) Ljusgrön lösning 30 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid 2-8 °C. Håll behållare tätt förslutna. 

Förvaringstemperatur 2-8 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till 
utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 1 år 

Varning 

Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad 
hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och 
säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd 
inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart 
informerar Bio-Optica Milano S.p.A 
och berörda myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om 
avfallshantering. 

 
 
 
 
 
 

REVISIONSNUMMER ORSAK REVISIONSDATUM 

001 Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 


