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MAY GRUNWALD GIEMSA 
Voor coupes 

 
 
 

  
Maagbiopsie 

 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING AANTAL TESTS 
04-081802 May Grunwald Giemsa voor coupes 100 

 

 
 
 
              

In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel              Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Aanbevolen methode om celtypen te differentiëren en parasieten in weefselcoupes te ontdekken. Met name nuttig voor 
lymfopoietisch weefsel. Deze kleuring wordt vaak gebruikt om endotheliaal reticulum aan te tonen. 
 

PRINCIPE 
 
- May Grunwald-oplossing, bestaande uit eosine-methyleenblauw, kleurt nuclei blauw en basofiel cytoplasma rozerood. 
- Giemsa-oplossing, een complex bestaande uit methyleenblauw chloride, eosine-methyleenblauw en azuur-II-eosinaat, 
verbetert de intensiteit van nucleaire kleuring en het vermogen om celstructuren selectief weer te geven. 
Om de resultaten te beoordelen moet u altijd twee factoren in gedachten houden: de pH van het spoelwater en de 
verdunningsbuffer hebben een sterke invloed op de uiteindelijke kleurenkaart; de intensiteit van de kleuring kan variëren 
afhankelijk van de differentiatietijd. 
 

METHODE 
 

1) Coupe deparaffineren en in 70% ethanol brengen. 
2) Preparatie van bufferoplossing: 20 ml gedistilleerd water in de bijgesloten capsule doen; 10 druppels geconcentreerde 

oplossing B toevoegen. Deze oplossing wordt in de methode “bufferoplossing B” genoemd. 
3) Op de coupe 10 druppels bufferoplossing B aanbrengen: 2 minuten laten inwerken. 
4) Het glaasje laten uitlekken en 10 druppels reagens A en 5 druppels bufferoplossing B aanbrengen: 5 minuten laten 

inwerken. 
5)  Tien (10) ml bufferoplossing B pipetteren en het glaasje voorzichtig in deze oplossing wassen. 
6) In de capsule 5 druppels reagens C en 10 druppels bufferoplossing B aanbrengen, de oplossing schudden en deze 

aanbrengen op het glaasje: 12 minuten laten inwerken. 
7) Differentiëren in: 
       Ethanol 95°                     10 seconden 
       Absolute ethanol            30 seconden 
       Absolute ethanol            30 seconden 
8)   Klaren in xyleen en monteren. 
 

 
De afbeelding is uitsluitend bedoeld ter illustratie 
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Technische details  
 

Methodespecificaties 

Duur procedure 35 minuten 

Aanvullende hulpmiddelen Maatcilinder 

Resultaten 

Kernen: Rood-violet, roze 

Basofiel cytoplasma: Van lichtblauw tot 
donkerblauw 

Acidofiel cytoplasma: Van lichtrood tot roze 

Bacteriën Blauw 

Componenten 

A) May Grunwald kleuroplossing 30 ml 

B) Geconcentreerde bufferoplossing 30 ml 

C) Giemsa kleuroplossing 30 ml 

Opslag 

Opslag Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders 
goed gesloten houden. 

Opslagtemperatuur 15-25°C 

Stabiliteit 
Na de eerste opening kan het product opnieuw worden 
gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt 
bewaard. 

Geldigheid 2 jaar 

Waarschuwing 

Productclassificatie 

Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik 
door beroepsmensen in de gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en 
veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het 
veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire 
verpakking beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A 
en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te 
stellen. 

Verwijdering 
Gevaarlijk preparaat: neem alle nationale en lokale 
milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in 
acht. 
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