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MAY GRUNWALD GIEMSA 
För snitt 

 
 
 

  
Gastrisk biopsi 

 
 
 
 

KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-081802 May Grunwald Giemsa för snitt 100 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet              Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD i Klass A, Förord. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
Rekommenderad metod för att differentiera celltyper och detektera parasiter i vävnadssnitt. Särskilt användbar för lymfopoetisk 
vävnad. Denna färgning används ofta för att visa endotelialt retikulum. 
 

PRINCIP 
 
- May Grunwalds lösning, bestående av eosin-metylenblått, färgar kärnor blå och basofil cytoplasma rosaaktigt röd. 
- Giemsa-lösning, ett komplex bestående av metylenkloridblått, eosin-metylenblått och azur II eosinat, förbättrar intensiteten i 
nukleär färgning och förmågan att selektivt visa cellulära strukturer. 
För att värdera resultaten, observera alltid på två faktorer: pH i tvättvatten och spädningsbuffert påverkar i hög grad den slutliga 
färgkartan och intensiteten i färgning kan variera beroende på differentieringstiden. 
 
 

METOD 
 

1) Avparaffinera snittet och för det till etanol 70°. 
2) Beredning av buffertlösning: i den inneslutna kapseln, introducera 20 ml destillerat vatten, tillsätt 10 droppar av 

koncentrerad lösning B. Denna lösning kallas “buffertlösning B” i metoden. 
3) Applicera 10 droppar av buffertlösning B på snittet: låt verka 2 minuter. 
4) Dränera objektglaset och tillsätt 10 droppar av reagens A och 5 droppar av buffertlösning B: låt verka 5 minuter. 
5) Pipettera 10 ml av buffertlösning B och tvätta varsamt objektglaset i denna lösning. 
6) Tillsätt 5 droppar av reagens C och 10 droppar av buffertlösning B i kapseln, skaka lösningen och applicera den på 

objektglaset: låt verka 12 minuter. 
7) Differentiera i: 
       Etanol 95°                     10 sekunder 
       Absolut etanol            30 sekunder 
       Absolut etanol            30 sekunder 
8)   Klargör i xylen och montera. 
 

 
Bilden är endast för illustrativa ändamål. 
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Tekniska detaljer  
 

Metodspecifikationer 

Procedurtid 35 minuter 

Kompletterande utrustning Graderad cylinder 

Resultat 

Kärnor: Röda-violetta, rosa 

Basofil cytoplasma: Från blekt blå till mörkblå 

Acidofil cytoplasma: Från blekt röd till rosa 

Bakterier Blå 

Komponenter 

A) May Grunwalds färgningslösning 30 ml 

B) Koncentrerad buffertlösning 30 ml 

C) Giemsa färgningslösning 30 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt 
förslutna. 

Förvaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till 
utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 2 år 

Varning 

Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av 
kvalificerad hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och 
säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. 
Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du 
omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda 
myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala bestämmelser om 
avfallshantering. 
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