
     
 
       Φύλλο δεδομένων  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Τηλέφωνο +39 02.21.27.13.1 - Φαξ Ιταλίας +39 02.21.53.000 - Φαξ Εξαγωγών +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

1 

 
 
 

MAY GRUNWALD GIEMSA 
Για τομές 

 
 
 

  
Γαστρική βιοψία 

 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
04-081802 May Grunwald Giemsa για τομές 100 

 

 
 
 
              

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro            Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.  
Συνιστώμενη μέθοδος διαφοροποίησης τύπων κυττάρων και αποκάλυψης παρασίτων σε τομές ιστού. Ιδιαίτερα χρήσιμο για 
λεμφικό ιστό. Αυτή η χρώση χρησιμοποιείται συχνά για να παρουσιάσει το ενδοθηλιακό δίκτυο. 
 

ΑΡΧΗ 
- Το διάλυμα May Grunwald, που αποτελείται από ηωσίνη-κυανούν του μεθυλενίου, χρωματίζει τους πυρήνες μπλε και το 
βασεόφιλο κυτταρόπλασμα ροζ κόκκινο. 
- Το διάλυμα Giemsa, ένα σύμπλοκο που αποτελείται από χλωριούχο κυανούν του μεθυλενίου, ηωσίνη-κυανούν του 
μεθυλενίου και ηωσινικό γαλάζιο II, βελτιώνει την ένταση της πυρηνικής χρώσης και την ικανότητα επιλεκτικής παρουσίασης 
κυτταρικών δομών. 
Για να εκτιμήσετε τα αποτελέσματα, να θυμάστε πάντα δύο παράγοντες: το pH του νερού πλύσης και το ρυθμιστικό διάλυμα 
αραίωσης έχουν ισχυρή επίδραση στο τελικό χρωματολόγιο. Η ένταση της χρώσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον χρόνο 
διαφοροποίησης. 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
1) Αποπαραφινώστε την τομή και φέρτε την σε αιθανόλη 70°. 
2) Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος: στην εσώκλειστη κάψουλα, εισαγάγετε 20 ml αποσταγμένου νερού. Προσθέστε 10 

σταγόνες συμπυκνωμένου διαλύματος Β. Το διάλυμα αυτό ονομάζεται «ρυθμιστικό διάλυμα Β» στη μέθοδο. 
3) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες ρυθμιστικού διαλύματος Β: αφήστε να δράσει επί 2 λεπτά. 
4) Αποστραγγίστε την αντικειμενοφόρο πλάκα και τοποθετήστε 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Α και 5 σταγόνες ρυθμιστικού 

διαλύματος Β: αφήστε να δράσει επί 5 λεπτά. 
5) Μεταφέρετε με πιπέτα 10 ml ρυθμιστικού διαλύματος Β και πλύνετε προσεκτικά την αντικειμενοφόρο πλάκα σε αυτό το 

διάλυμα. 
6) Βάλτε στην κάψουλα 5 σταγόνες αντιδραστηρίου Γ και 10 σταγόνες ρυθμιστικού διαλύματος Β, ανακινήστε το διάλυμα και 

τοποθετήστε το στην αντικειμενοφόρο πλάκα: αφήστε να δράσει για 12 λεπτά. 
7) Διαφοροποιήστε σε: 
       Αιθανόλη 95°                     10 δευτερόλεπτα 
       Απόλυτη αιθανόλη            30 δευτερόλεπτα 
       Απόλυτη αιθανόλη            30 δευτερόλεπτα 
8)   Διαυγάστε σε ξυλόλιο και καθηλώστε. 
 

 
Η εικόνα προορίζεται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 
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Τεχνικές λεπτομέρειες  
 

Προδιαγραφές 
μεθόδου 

Χρόνος διαδικασίας 35 λεπτά 

Συμπληρωματικός εξοπλισμός Ογκομετρικός κύλινδρος 

Αποτελέσματα 

Πυρήνες: Κόκκινο-ιώδες, ροζ 

Βασεόφιλο 
κυτταρόπλασμα: 

Από απαλό μπλε ως σκούρο 
μπλε 

Οξεόφιλο κυτταρόπλασμα: Από απαλό ροζ ως ροζ 

Βακτήρια Μπλε 

Συστατικά μέρη 

A) Διάλυμα χρώσης May Grunwald 30 ml 

Β) Συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα 30 ml 

Γ) Διάλυμα χρώσης Giemsa 30 ml 

Αποθήκευση 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου. 
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 15-25 °C 

Σταθερότητα 
Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει 
αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 2 έτη 

Προειδοποίηση 

Ταξινόμηση προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση 
για επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα 
κινδύνου, φράσεις κινδύνου και ασφάλειας) και συμβουλευτείτε 
πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να 
ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις 
αρμόδιες αρχές. 

Απόρριψη 
Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και 
τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη 
διάθεση των απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ. ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
001 Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 


