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GRAM 
 
 

  
Femoral arterie 

 
 
 
 
 
 

KODE BESKRIVELSE TESTNUMMER 
04-100802 Gram 100 test 

 

 
 
 
              

  In vitro diagnose – medicinsk enhed       Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
            EMDN: W01030799 
    IVD i klasse A, reg. UE 2017/746 

UDI-DI: 08033976231040 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.  
For at skelne mellem Gram-positive og Gram-negative bakterier i vævssektioner. 
 
 

PRINCIP 
 

Gramfarvning er den vigtigste metode til at differentiere bakteriearter. To farvestoffer bruges efter hinanden: krystalviolet og 
fuchsin. Krystalviolet opløsningen udfældes gennem oxidering med en jodopløsning. Den afledte kompleks binder sig til 
bakteriecellevæggene med bindinger af varierende art og intensitet. Den differentierende opløsning fjerner krystalviolet-
jodkomplekset fra væggene af nogle bakterier, men virker ikke på andre. Disse bevarer det primære farvestof, og kaldes Gram-
positive. Affarvede bakterier modfarves derefter med et rødt farvestof; de kaldes Gram-negative. Gram-positive bakteriers evne 
til at tilbageholde farvestof-jod-komplekset, tilskrives sædvanligvis den binding der udvikles mellem komplekset og et molekyle, 
som kun Gram-positive besidder, nemlig magnesiumribonukleat. 
 
 

METODE 
 

1) Bring sektionen til destilleret vand. 
2) Hæld indholdet af flaske A i en coplin-beholder, kom skiven i og inkuber ved 56-58 °C i 15 minutter. Hæld opløsningen 

tilbage i flaske A, og filtrer gennem filterpapir.  
3) Vask i destilleret vand. 
4) Kom 10 dråber reagens B på sektionen: lad det virke i 3 minutter. 
5) Dræn skiven uden at vaske den, og kom 10 dråber reagens C på sektionen: lad det virke i 3 minutter. 
6) Vask i destilleret vand, og tør skiven med filterpapir, og lad den lufttørre i 10 minutter. 
7) Hæld indholdet af flaske D i en coplin-beholder, ryst skiven i 1 minut. Hæld opløsningen tilbage i flaske D, og filtrer gennem 

filterpapir. 
8) Gentag trin 7 med reagens E. 
9)   Klargør i xylen og monter. 
 
 

 
Billedet er kun for illustrative formål 
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Tekniske oplysninger  
 

Specifikationer for 
metode 

Proceduretid 40 minutter 

Ekstraudstyr Coplin-beholder nr. 3, tragt, filter, ovn 

Resultater 

Gram-positive bakterier: Blå 

Gram-negative bakterier: Rød  

Kerner: Rød 

Komponenter 

A) Phloxin B opløsning 100 ml 

B) Krystalviolet opløsning 30 ml 

C) Grams jodopløsning 30 ml 

D) Acetone - limonen 100 ml 

E) Acetone - limonen 100 ml 

Opbevaring 

Opbevaring Opbevar prøven ved rumtemperatur. Hold beholderne 
tætlukkede. 

Opbevaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil 
udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. 

Gyldighed 2 år 

Advarsel 

Produktklassificering 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af 
sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, 
risiko- og sikkerhedsfraser), og læs altid sikkerhedsdatabladet. 
Må ikke bruges hvis den primære beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående 
informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente 
myndigheder. 

Bortskaffelse Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale 
miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald. 
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