
     
 
               Data Sheet  

                
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  

Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 
www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 

 

1 

 
 
 

MGG QUICK STAIN 
 
 

 
Esfregaço sanguíneo 

 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÚMERO DE TESTES 
04-090805M MGG Quick Stain Observação 

 

 
 
 
 
              

Dispositivo médico – diagnóstico in vitro                                                    Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W0103010301 
IVD em Classe A, Reg. UE 2017/746  
UDI-DI: 08034120274777 
Basci UDI: 080341202W0103010301HX 
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Preparado para o processamento de amostras cito-histológicas a examinar em microscopia ótica. 
Método rápido para a coloração diferencial dos elementos figurados do sangue. O método pode ser igualmente utilizado para a 
coloração de preparados citológicos - citocentrifugados, aspirados por agulha, aposições, esfregaços vaginais - fornecendo um 
quadro cromático sobreponível ao tradicional método May Grunwald - Giemsa. 
 
 

ADVERTÊNCIAS 
 

É importante mergulhar e extrair a lâmina conforme exigido no método. Uma permanência contínua da lâmina na solução 
corante não garante bons resultados de coloração. 
Caso o resultado final da coloração apresente desequilíbrios entre a componente eosinófila e a basófila, é necessário verificar o 
pH da água de lavagem. Se este valor se afastar significativamente da neutralidade - pH 7- convém utilizar um tampão (por ex.: 
tampão fosfato pH 7 Bio-Optica, código 05-05029/L). 
Em alternativa, é ainda possível efetuar o enxaguamento final (5-6 imersões) em água destilada. 

 
 
 

MÉTODO 
 

1) Seque o esfregaço ao ar. 
2) Mergulhe a lâmina 5 vezes durante 1 segundo na solução A. Depois de cada imersão, aguarde uns instantes que o excesso de 
líquido escorra. 
3) Mergulhe a lâmina 5 vezes durante 1 segundo na solução B. Depois de cada imersão, aguarde uns instantes que o excesso de 
líquido escorra. 
4) Mergulhe a lâmina 3-5 vezes durante 1 segundo na solução C. Depois de cada imersão, aguarde uns instantes que o excesso 
de líquido escorra. 
5) Lave em água de nascente. 
6) Seque ao ar (não utilize fontes de calor, estufa ou placa). 
 
 

 
A imagem é para fins ilustrativos 
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Especificações  
 

Especificações do 
método 

Tempo de execução 20 segundos 

Equipamento complementar Desnecessário 

Resultados Para a interpretação do quadro cromático resultante da coloração, 
consulte os resultados do método clássico May Grunwald Giemsa. 

Reagentes 

A) Fixador 2 x 500 ml 

B) Solução de eosina 500 ml 

C) Solução de corantes tiazínicos 500 ml  

Conservação 

Armazenamento Conserve o preparado à temperatura ambiente. Mantenha as 
embalagens devidamente fechadas.  

Temperatura de armazenamento: 15 -25° C 

Estabilidade 
Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido e 
reutilizável até à data de validade indicada, desde que seja 
corretamente conservado. 

Validade 2 anos 

Advertências e 
precauções 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para 
profissionais de saúde. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações contidas na etiqueta (símbolos de 
perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de 
segurança. Não utilize caso a embalagem primária esteja danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as autoridades 
competentes. 

Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e 
autorizadas, segundo a legislação vigente. 
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