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MAY GRUNWALD GIEMSA 
Metszetekhez 

 
 
 

 
Gyomornyálkahártya 

 

 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-081802 May Grunwald Giemsa metszetekhez 100 teszt 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                              Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Kiválasztó módszer a sejttípusok megkülönböztetésére és a paraziták kimutatására szövetmetszeteken; különösen javasolt 
lymphomatous szöveteknél. Ezt a színezést gyakran az endotél rács azonosítására használják.  
 
 

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) Paraffinmentesítse a metszetet és helyezze 70°-os etanolba. 
2) A pufferoldat előkészítése: Helyezzen a mellékelt tartályba 20 ml desztillált vizet, adjon hozzá 10 csepp koncentrált B oldatot. 
Az így kapott hígított oldat megnevezése "B pufferoldat" lesz. 
3) Helyezzen a metszetre 10 csepp B pufferoldatot: hagyja hatni 2 percig. 
4) Csepegtessen a tárgylemezre 10 csepp A hatóanyagot és 5 csepp B pufferoldatot: hagyja hatni 5 percig. 
5) Helyezzen pipettával 10 ml B pufferoldatot, és mossa gondosan le a tárgylemezt vele. 
6) Helyezzen a kapszulába 10 csepp C hatóanyagot és 10 csepp B pufferoldatot, keverés után helyezze a tárgylemezre és hagyja 
hatni 12 percig. 
7) Differenciálja a következőkben: etanol 95° 10 másodpercig, abszolút etanol 30 másodpercig; abszolút etanol 30 másodpercig. 
8) Xilén és balzsam. 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 35 perc  

Kiegészítő felszerelés Fokbeosztásos henger 

Eredmények 

Sejtmagok: Kék 

Bazofil citoplazmák: Égkéktől sötétkékig 

Acidofil citoplazmák: Rózsaszín 

Baktériumok: Kék 

Reagensek 

A) May Grunwald oldat 30 ml 

B) Koncentrált pufferoldat 30 ml 

C) Giemsa oldat 30 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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