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MAY GRUNWALD GIEMSA 
Do wycinków 

 
 
 

  
Biopsja żołądka 

 
 
 
 

KOD OPIS LICZBA TESTÓW 
04-081802 Metoda May Grünwalda–Giemsy do wycinków 100 

 

 
 
 
              

Diagnostyka in vitro (IVD) — wyrób medyczny                            Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD Klasy A, Rozp. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.  
Metoda zalecana do różnicowania typów komórek i ujawniania pasożytów w wycinkach tkanek. Szczególnie przydatna w 
przypadku tkanki limfopoetycznej. Barwnik ten jest często używany do uwidocznienia siateczki śródbłonka. 
 

ZASADA 
 
- Roztwór May Grünwalda, składający się z błękitu eozynowo-metylenowego, barwi jądra na niebiesko, a cytoplazmę bazofilów 
na różowoczerwono. 
- Roztwór Giemsy, kompleks składający się z chlorku błękitu metylenowego, błękitu eozynowo-metylenowego i eozynianu lazuru 
II, zwiększa intensywność barwienia jąder i zdolność do selektywnego uwidaczniania struktur komórkowych. 
Aby docenić rezultaty, należy zawsze pamiętać o dwóch czynnikach: odczyn pH wody do mycia i buforu do rozcieńczania mają 
duży wpływ na ostateczny odcień barwy; intensywność zabarwienia może się różnić w zależności od czasu różnicowania. 
 
 

METODA 
 

1) Usuń parafinę z wycinka i umieść ją w etanolu 70°. 
2) Przygotowanie roztworu buforu: do załączonej kapsułki wlej 20 ml wody destylowanej; dodaj 10 kropli stężonego roztworu 

B. Roztwór ten nazywany jest „roztworem buforu B” w tej metodzie. 
3) Nanieś na wycinek 10 kropli roztworu buforu B: pozostaw na 2 minuty. 
4) Odsącz szkiełko i nanieś 10 kropli odczynnika A i 5 kropli roztworu buforu B: pozostaw na 5 minut. 
5) Za pomocą pipety nabierz 10 ml roztworu buforu B i dokładnie umyj szkiełko w tym roztworze. 
6) W kapsułce umieść 5 kropli odczynnika C i 10 kropli roztworu buforu B, wstrząśnij roztwór i umieść go na szkiełku: pozostaw 

na 12 minut. 
7) Poddaj różnicowaniu w: 
       Etanol 95°                     10 sekund 
       Czysty etanol            30 sekund 
       Czysty etanol            30 sekund 
8)   Oczyść w ksylenie i utrwal. 
 

 
Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy 
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Szczegóły techniczne  
 

Specyfikacja metody 

Czas procedury 35 minut 

Wyposażenie dodatkowe Butla z podziałką 

Wyniki 

Jądra: Czerwono-fioletowy, różowy 

Cytoplazma bazofilów: Od jasnoniebieskiego do 
ciemnoniebieskiego 

Cytoplazma kwasochłonna: Od bladej czerwieni do różu 

Bakteria Niebieski 

Składniki 

A) Roztwór do barwienia May Grünwalda 30 ml 

B) Stężony roztwór buforu 30 ml 

C) Roztwór do barwienia Giemsy 30 ml 

Przechowywanie 

Przechowywanie Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej. 
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. 

Temperatura przechowywania 15–25°C 

Stabilność 
Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do ponownego 
użycia aż do upływu terminu ważności, jeżeli jest prawidłowo 
przechowywany. 

Ważność 2 lata 

Ostrzeżenie 

Klasyfikacja produktu 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku 
laboratoryjnego dla pracowników służby zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole 
niebezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty 
dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z kartą 
charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest 
uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić 
Bio-Optica Milano S.p.A i właściwe władze. 

Utylizacja 
Niebezpieczny preparat: przestrzegać wszystkich krajowych i 
lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w 
zakresie usuwania odpadów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 
001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16.05.2022 

 


