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MAY GRUNWALD GIEMSA 
Sekcijām 

 
 
 

  
Kuņģa biopsija 

 
 
 
 

KODS APRAKSTS TESTU SKAITS 
04-081802 May Grunwald Giemsa sekcijām 100 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostikas medicīnas ierīce              Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Metode ir ieteicama šūnu tipu diferencēšanai un parazītu atklāšanai audu sekcijās. Tā ir īpaši noderīga, izmeklējot limfopoētiskus 
audus. Krāsviela tiek bieži izmantota, lai attēlotu endotēlija retikulas. 
 

PRINCIPS 
 
– May Grunwald šķīdums, kas sastāv no eozīna-metilēnzilā, nokrāso kodolus zilā krāsā un bazofīlo citoplazmu sārtā krāsā. 
– Giemsa šķīdums, komplekss, kas sastāv no metilēnzilā hlorīda, eozīna-metilēnzilā un debeszilā II eozināta, uzlabo kodolu 
krāsojuma intensitāti un spēju selektīvi attēlot šūnu struktūras. 
Lai izvērtētu rezultātus, obligāti atcerieties par diviem faktoriem: mazgāšanas ūdens un atšķaidīšanas buferšķīduma pH līmenis 
spēcīgi ietekmē iegūto krāsu skalu; krāsvielas intensitāte var mainīties atbilstoši diferenciācijas laikam. 
 
 

METODE 
 

1) Deparafinējiet sekciju un ievietojiet to 70° etanolā. 
2) Buferšķīduma sagatavošana: komplektācijā iekļautajā kapsulā ielejiet 20 ml destilēta ūdens; pievienojiet 10 pilienus 

koncentrēta šķīduma B. Šo šķīdumu metodē sauc par “buferšķīdumu B”. 
3) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus buferšķīduma B: atstājiet iedarboties 2 minūtes. 
4) Nožāvējiet priekšmetstikliņu un iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta A un 5 pilienus buferšķīduma B: atstājiet iedarboties 

5 minūtes. 
5) Ar pipeti iepiliniet 10 ml buferšķīduma B un rūpīgi nomazgājiet priekšmetstikliņu šajā šķīdumā. 
6) Iepiliniet kapsulā 5 pilienus reaģenta C un 10 pilienus buferšķīduma B, sakratiet šķīdumu un uzlejiet to uz priekšmetstikliņa: 

atstājiet iedarboties 12 minūtes. 
7) Diferencējiet šādi: 
       95° etanols                     10 sekundes 
       Absolūtais etanols            30 sekundes 
       Absolūtais etanols            30 sekundes 
8)   Dzidriniet ksilēnā un nostipriniet. 
 

 
Attēls ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem 



     
 
               Datu lapa  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Tālrunis +39 02 21 27 13 1 – Fakss Itālijā +39 02 21 53 000 – Fakss eksportam +39 02 21 54 155 

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

3 

Tehniska informācija  
 

Metodes specifikācijas 

Procedūras laiks 35 minūtes 

Papildaprīkojums Graduēts cilindrs 

Rezultāti 

Kodoli: sarkani violetā krāsā, rozā 
krāsā 

Bazofīlā citoplazma: no bāli zilas līdz tumši zilai 
krāsai 

Acidofīla citoplazma: no bāli sarkanas līdz rozā 
krāsai 

Baktērijas zilā krāsā 

Sastāvdaļas 

A) May Grunwald krāsošanas šķīdums 30 ml 

B) Koncentrēts buferšķīdums 30 ml 

C) Giemsa krāsošanas šķīdums 30 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši 
noslēgtas. 

Glabāšanas temperatūra 15–25°C 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz 
derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 2 gadi 

Brīdinājums 

Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās 
veselības aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, 
riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. 
Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt 
Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana 
Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi 
saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu 
iznīcināšanu. 
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