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MAY-GRÜNWALDI-GIEMSA 
VÄRVIMISKOMPLEKT 

Proovilõikudele 
 
 

  
Mao biopsia 

 
 
 

KOOD KIRJELDUS ANALÜÜSIDE ARV 
04-081802 May-Grünwaldi-Giemsa värvimiskomplekt proovilõikudele 100 

 

 
 
 
              

In Vitro diagnostiline – meditsiiniseade                             Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Soovitatav meetod rakutüüpide eristamiseks ja parasiitide tuvastamiseks koelõikudes. Eriti kasulik lümfopoeetilise koe puhul. 
Seda värvingut kasutatakse sageli endoteeli retiikulumi esiletoomiseks. 
 

PÕHIMÕTE 
 
- May-Grünwaldi lahus, mis koosneb eosiinist ja metüleensinisest, värvib tuumad siniseks ning basofiilide tsütoplasma 
roosakaspunaseks. 
- Giemsa lahus on kompleks, mis koosneb metüleensinikloriidist, eosiin-metüleensinisest ning asuur-II-eosinaadist. See parandab 
tuumade värvumise intensiivsust ja võimekust selektiivselt rakustruktuure esile tuua. 
Tulemuste hindamiseks pidage alati meeles kahte tegurit: pesuvee pH ja lahjenduspuhver mõjutavad oluliselt lõplikku 
värvikaarti; värvi intensiivsus võib varieeruda sõltuvalt diferentseerumisajast. 
 
 

MEETOD 
 

1) Deparafiinige proovilõik ja viige 70° etanooli. 
2) Puhverlahuse valmistamine: lisage suletud kapslisse 20 ml destilleeritud vett, lisage 10 tilka kontsentreeritud lahust B. Seda 

lahust nimetatakse meetodi kirjelduses puhverlahuseks B. 
3) Pange proovilõigule 10 tilka puhverlahust B: laske 2 minutit mõjuda. 
4) Tühjendage alusklaas ja pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi A ja 5 tilka puhverlahust B: laske 5 minutit mõjuda. 
5) Pipeteerige 10 ml puhverlahust B ja peske selles lahuses hoolikalt alusklaasi. 
6) Pange kapslisse 5 tilka reaktiivi C ja 10 tilka puhverlahust B, loksutage lahust ja pange see alusklaasile: laske 12 minutit 

mõjuda. 
7) Diferentseerige järgmiselt: 
       etanool 95°                     10 sekundit; 
       absoluutne etanool            30 sekundit; 
       absoluutne etanool            30 sekundit. 
8)   Puhastage ksüleeniga ja kinnitage. 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 35 minutit 

Lisaseadmed Mõõtesilinder 

Tulemused 

Tuumad: punane-violetne, roosa 

Basofiilide tsütoplasma: kahvatusinisest tumesiniseni 

Atsidofiilide tsütoplasma: kahvatupunasest roosani 

Bakterid: sinine 

Koostisosad 

A) May-Grünwaldi värvilahus 30 ml 

B) Kontsentreeritud puhverlahus 30 ml 

C) Giemsa värvilahus 30 ml 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt 
suletuna. 

Hoiustamistemperatuur 15–25 °C 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral 
kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 2 aastat 

Hoiatus 

Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks 
laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja 
ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage 
toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult 
teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid 
pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki 
riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju. 
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