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MAY GRUNWALD GIEMSA 
Til sektioner 

 
 
 

  
Gastrisk biopsi 

 
 
 
 

KODE BESKRIVELSE TESTNUMMER 
04-081802 May Grunwald Giemsa til sektioner 100 

 

 
 
 
              

In vitro diagnose – medicinsk enhed                              Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD i klasse A, reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.  
Anbefalet metode til at differentiere celletyper, og til at afsløre parasitter i vævssektioner. Bruges især til lymfopoietisk væv. 
Denne farvning bruges ofte til at demonstrere endotelretikulum. 
 

PRINCIP 
 
- May Grunwald-opløsning, bestående af eosin-methylenblå, farver nuklear blå og basofilt cytoplasma lyserødt. 
- Giemsa-opløsning, et kompleks bestående af methylenblå chlorid, eosin-methylenblå og azur II eosinat, forbedrer intensiteten 
af nuklear farvning og kapaciteten til at vise selektive cellulære strukturer. 
For at værdsætte resultaterne skal du altid huske to faktorer: pH i vaskevand og fortyndingsbuffer har en stærk indflydelse på 
det endelige farvekort; farvens intensitet kan variere afhængigt af differentieringstiden. 
 
 

METODE 
 

1) Afparaffinér sektionen og bring til ethanol 70°. 
2) Forberedning af bufferopløsning: i den medfølgende kapsel tilsættes 20 ml destilleret vand; tilsæt 10 dråber koncentreret 

opløsning B. Denne opløsning kaldes "bufferopløsning B" i metoden. 
3) Kom 10 dråber bufferopløsning B på sektionen: lad det virke i 2 minutter. 
4) Dræn skiven og kom 10 dråber reagens A og 5 dråber bufferopløsning B på sektionen: lad det virke i 5 minutter. 
5) Brug en pipette til at tage 10 ml af bufferopløsning B, og vask omhyggeligt skiven i denne opløsning. 
6) Kom 5 dråber reagens C i kapslen, og 10 dråber bufferopløsning B, ryst opløsningen og placér på skiven: lad det virke i 12 

minutter. 
7) Differentier i: 
       Ethanol 95°                     10 sekunder 
       Absolut ethanol            30 sekunder 
       Absolut ethanol            30 sekunder 
8)   Klargør i xylen og monter. 
 

 
Billedet er kun for illustrative formål 
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Tekniske oplysninger  
 

Specifikationer for 
metode 

Proceduretid 35 minutter 

Ekstraudstyr Gradueret cylinder 

Resultater 

Kerner: Rød violet, pink 

Basofilt cytoplasma: Fra bleg blå til mørkeblå 

Acidofil cytoplasma: Fra bleg rød til pink 

Bakterie Blå 

Komponenter 

A) May Grunwald farvningsopløsning 30 ml 

B) Koncentreret bufferopløsning 30 ml 

C) Giemsa farvningsopløsning 30 ml 

Opbevaring 

Opbevaring Opbevar prøven ved rumtemperatur. Hold beholderne 
tætlukkede. 

Opbevaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil 
udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. 

Gyldighed 2 år 

Advarsel 

Produktklassificering 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af 
sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, 
risiko- og sikkerhedsfraser), og læs altid sikkerhedsdatabladet. 
Må ikke bruges hvis den primære beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående 
informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente 
myndigheder. 

Bortskaffelse Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale 
miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald. 
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