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MAY GRUNWALD GIEMSA 
Kenetekhez 

 
 
 

 
Vérkenet 

 

 
 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-080802 May Grunwald Giemsa kenetekhez 50 készítmény 100 ml-es 

 

 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                               Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W0103010301 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
UDI-DI: 08033976230951 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Kiválasztó módszer a sejttípusok megkülönböztetésére és a paraziták kimutatására vérkeneteken; lép, nyirokcsomó vagy 
csontvelő szövet appozíciók morfológiai részleteinek meghatározására; baktériumok, rickettsiák, hízósejtek granulátumainak 
megjelenítésére szerves köpeteknél vagy leszívásoknál. 
Különösen ajánlott hüvelykenetekhez a Trichomonas azonosítására. 
 
 

ELV 
 

A módszer két egymást követő színezőanyagot alkalmaz: 
- a May Grunwald oldatot, amit metilinkék eozinát alkot, amely a sejtmagokat kékre, a bazofil citoplazmát pedig piros-rózsaszínre 
festi. 
- a Giemsa oldatot, ami egy metilénkék-kloridból, metilénkék eozinból, világoskék II eozinból álló összetett keverék, amely növeli 
a sejtmagfestés intenzitását és a sejtelemek szelektív kimutatásának képességét. 
Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a színképet erősen befolyásolja a mosóvíz és a hígítópuffer pH értéke, 
és hogy a színezési intenzitás a differenciálódási idők függvényében változhat. 

 
 

MÓDSZER 
 

1) Helyezzen egy 1000 ml-es kalibrált lombikba 100 ml B hatóanyagot (puffer - koncentrált oldat) és töltse fel szintig a forrásvízzel 
(puffer - munkaoldat). Tárolja a két pufferoldatot 4 - 6 °C hőmérsékleten. 
2) Helyezzen a tárgylemezre 10 csepp A reagenst: hagyja hatni 5 percig Megjegyzés Amennyiben szükségesnek tartja, a fent 
említett lépést edényben is végrehajthatja anélkül, hogy az időket módosítaná (ebben az esetben a reagenst vissza kell nyerni). 
3) Mossa le 1 percig folyó vízben. 
4) Helyezzen 10 ml C oldatot egy 90 ml B oldatot tartalmazó hengerbe (munkaoldat), öntse az egészet egy függőleges szövettani 
tálba és merítse bele a tárgylemezt 15 percre. 
5) Mossa le 1-2 percig folyó vízben. 
6) Szárítsa meg a tárgylemezt előbb a szűrőpapírban, majd a levegőn 5 percig.  
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 35 perc  

Kiegészítő felszerelés Kalibrált lombik 1000 ml, fokbeosztásos henger 100 ml, szövettani tál 
100 ml 

Eredmények 

Sejtmagok: Lilásvörös - rózsaszín 

Bazofil citoplazmák: Égkéktől sötétkékig 

Acidofil citoplazmák: Világospirostól rózsaszínesig 

Polikromatofil citoplazmák: Szürkéstől lilásig 

Acidofil granulátumok: Narancs 

Neurofil granulátumok: Barna - piszkosrózsaszín 

Bazofilgranulátumok: Mélyibolya 

Azurefil granulátumok: Bíbortól lilásig - bíbor 

Reagensek 

A) May Grunwald oldat 500 ml 

B) Foszfát pufferoldat 10X 500 ml 

C) Giemsa oldat 500 ml 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket 
tartsa jól lezárva.  

Tárolási hőmérséklet: 15 -25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig 
jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen 
tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig 
olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges 
tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes 
hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Hulladékba helyezés Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott 
cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint. 

 
 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 2022.05.16. 
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