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MAY GRÜNWALD GIEMSA 
Na řezy 

 
 
 

  
Žaludeční biopsie 

 
 
 
 

KÓD POPIS POČET TESTŮ 
04-081802 May Grünwald Giemsa na řezy 100 

 

 
 
 
              

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro               Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5  
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Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Doporučená metoda k rozlišení typů buněk a k odhalování parazitů v řezech tkáně. Užitečné zejména u lymfopoetické tkáně. 
Toto barvivo se často používá k průkazu endoteliálního retikula. 
 

PRINCIP 
 
- May-Grünwaldův roztok sestávající z eosin-methylenové modři, barví jádra modře a bazofilní cytoplazmu narůžověle červeně. 
- Giemsův roztok, komplex sestávající z methylenové modři, eosin-methylenové modři a eosinátu azurové modři II, zlepšuje 
intenzitu barvení jader a schopnost selektivního zobrazení buněčných struktur. 
Při hodnocení výsledků vždy pamatujte na dva faktory: pH oplachové vody a diluční pufr mají silný vliv na konečný barevný graf; 
intenzita barvení se může měnit v závislosti na času diferenciace. 
 
 

METODA 
 

1) Odstraňte z řezu parafín a vložte do ethanolu 70°. 
2) Příprava roztoku pufru: do uzavřené kapsle přidejte 20 ml destilované vody; přidejte 10 kapek koncentrovaného roztoku B. 

Tento roztok se v metodě označuje jako „roztok pufru B“. 
3) Nakapejte na řez 10 kapek roztoku pufru B: nechejte působit 2 minuty. 
4) Nechejte ze sklíčka odtéct tekutinu a přidejte 10 kapek činidla A a 5 kapek roztoku pufru B: nechejte působit 5 minut. 
5) Odpipetujte 10 ml roztoku pufru B a pečlivě promyjte sklíčko v tomto roztoku. 
6) Nakapejte do kapsle 5 kapek činidla C a 10 kapek roztoku pufru B, protřepejte roztok a naneste jej na sklíčko: nechejte 

působit 12 minut. 
7) Diferenciujte v: 
       Ethanolu 95°                     10 sekund 
       Absolutním ethanolu            30 sekund 
       Absolutním ethanolu            30 sekund 
8) Pročistěte v xylenu a montujte. 
 

 
Obrázek je pouze k informativní. 
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Technické podrobnosti  
 

Specifikace metody 

Doba trvání postupu 35 minut 

Doplňkové vybavení Odměřovací válec 

Výsledky 

Jádra: Červeno-fialová, růžová 

Bazofilní cytoplazma: Bledě modrá až tmavě modrá 

Acidofilní cytoplazma: Bledě červená až růžová 

Bakterie Modrá 

Složky 

A) May-Grünwaldův barvicí roztok 30 ml 

B) Koncentrovaný roztok pufru 30 ml 

C) Barvicí roztok dle Giemsy 30 ml 

Skladování 

Skladování Připravený preparát uchovávejte při pokojové teplotě. Nádoby 
uchovávejte těsně uzavřené. 

Teplota skladování 15–25 °C 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data 
exspirace za podmínky správného uchovávání. 

Trvanlivost 2 roky 

Varování 

Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro 
odborné zdravotnické pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-
věty a S-věty) a vždy se seznamte s informacemi v bezpečnostním 
listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě 
informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady. 

Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní 
předpisy týkající se likvidace odpadů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 
001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


