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MGG QUICK STAIN 
 
 

 
Vérkenet 

 

 
 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-090805 MGG Quick Stain 100 teszt 

 

 
 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                              Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W0103010301 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
UDI-DI: 08033976230999 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Gyors módszer a vért alkotó elemek differenciáló színezésére. A módszer felhasználható citológiai készítmények - 
citocentrifugátok, finom tűs aspirátumok, appozíciók, hüvelykenetek - festésére, így a hagyományos May Grunwald - Giemsa 
módszerre ráhelyezhető egy kromatikus kép. 
 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 
 

Fontos a tárgylemez a módszer igényeinek megfelelő merítése és kihúzása. A tárgylemezt folyamatosan a színezőoldatban tartva 
nem biztosítja a jó színezési eredményeket. 
Amennyiben a festés végeredménye egyensúlyhiányt mutat az eozinofil komponens és a bazofil komponens között, akkor 
ellenőrizni kell a mosóvíz pH értékét. Ha ez az érték jelentősen eltér a semleges - pH 7 - értéktől, akkor tanácsos egy puffert 
használni (pl. Bio-Optica foszfát puffer pH 7, kód 05-05029/L). 
Alternatívaként elvégezhető egy végső öblítés (5-6 merítés) desztillált vízben. 

 
 
 

MÓDSZER 
 

1) Szárítsa a levegőn a kenetet. 
2) Merítse 5 alkalommal a tárgylemezt 1 másodpercre az A oldatba. Minden merítés után várjon egy pillanatig, hogy lecsepegjen 
a többletfolyadék. 
3) Merítse 5 alkalommal a tárgylemezt 1 másodpercre a B oldatba. Minden merítés után várjon egy pillanatig, hogy lecsepegjen 
a többletfolyadék. 
4) Merítse 3-5 alkalommal a tárgylemezt 1 másodpercre a C oldatba. Minden merítés után várjon egy pillanatig, hogy lecsepegjen 
a többletfolyadék. 
5) Mossa le forrásvízben. 
6) Szárítsa a levegőn (ne használjon hőforrásokat, kemencét vagy melegítőlapot). 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
               Adatlap  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Fax Olaszország +39 02.21.53.000 - Fax export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

3 

 
Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 20 másodperc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 
A színezés eredményeképpen kialakult kromatikus kép 
értelmezéséhez használja a klasszikus May Grunwald Giemsa 
módszer eredményeket. 

Reagensek 

A) Fixáló 150 ml 

B) Eozin oldat 150 ml 

C) Tiazin színezőoldat 150 ml  

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket 
tartsa jól lezárva.  

Tárolási hőmérséklet: 15 -25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig 
jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen 
tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig 
olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges 
tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes 
hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Hulladékba helyezés Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott 
cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 2022.05.16. 
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