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MAY GRÜNWALD GIEMSA 
Na rezy 

 
 
 

  
Žalúdočná biopsia 

 
 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-081802 May Grünwald Giemsa na rezy 100 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro              Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Odporúčaná metóda na rozlíšenie typov buniek a na odhaľovanie parazitov v rezoch tkaniva. Užitočná najmä pri lymfopoetickom 
tkanive. Toto farbivo sa často používa na preukázanie endoteliálneho retikula. 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 
- May-Grünwaldov roztok pozostávajúci z eozín-metylénovej modrej, farbí jadrá modro a bazofilnú cytoplazmu ružovkasto 
červeno. 
Giemsov roztok, komplex pozostávajúci z metylénovej modrej, eozín-metylénovej modrej a eozinátu azúrovej modrej II, zlepšuje 
intenzitu farbenia jadier a schopnosť selektívneho zobrazovania bunkových štruktúr. 
Pri hodnotení výsledkov vždy pamätajte na dva faktory: pH oplachovej vody a dilučný pufer majú výrazný vplyv na konečný 
farebný graf; intenzita farbenia sa môže meniť v závislosti od času diferenciácie. 
 
 

METÓDA 
 

1) Odstráňte z rezu parafín a vložte do etanolu 70°. 
2) Príprava roztoku pufra: do uzavretej kapsuly pridajte 20 ml destilovanej vody; pridajte 10 kvapiek koncentrovaného roztoku 

B. Tento roztok sa v metóde označuje ako „roztok pufra B“. 
3) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek roztoku pufra B: nechajte pôsobiť 2 minúty. 
4) Nechajte zo sklíčka odtiecť tekutinu a pridajte 10 kvapiek činidla A a 5 kvapiek roztoku pufra B: nechajte pôsobiť 5 minút. 
5) Odpipetujte 10 ml roztoku pufra B a starostlivo umyte sklíčko v tomto roztoku. 
6) Nakvapkajte do kapsuly 5 kvapiek činidla C a 10 kvapiek roztoku pufra B, pretrepte roztok a naneste ho na sklíčko: nechajte 

pôsobiť 12 minút. 
7) Diferenciujte v: 
       Etanole 95°                     10 sekúnd 
       Absolútnom etanole            30 sekúnd 
       Absolútnom etanole            30 sekúnd 
8)   Prečistite v xyléne a namontujte. 
 

 
Obrázok má len informatívny charakter 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 35 minút 

Doplnkové vybavenie Odmeriavací valec 

Výsledky 

Jadrá: Červeno-fialová, ružová 

Bazofilná cytoplazma: Bledo modrá až tmavo modrá 

Acidofilná cytoplazma: Bledo červená až ružová 

Baktérie Modrá 

Zložky 

A) May-Grünwaldov farbiaci roztok 30 ml 

B) Koncentrovaný roztok pufra 30 ml 

C) Farbiaci roztok podľa Giemsa 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Pripravený preparát uchovávajte pri izbovej teplote. Nádoby 
uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita 
Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do 
dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho 
uchovávania. 

Trvanlivosť 2 roky 

Varovanie 

Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly 
nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s 
informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. 
Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné 
úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


