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KOOD KIRJELDUS ANALÜÜSIDE ARV 
04-100802 Grami värvimiskomplekt 100 analüüsi 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite eristamiseks koelõikudes. 
 
 

PÕHIMÕTE 
 

Grami meetodil värvimine on kõige olulisem meetod bakteriliikide eristamiseks. Üksteise järel kasutatakse kahte värvainet: 
kristallvioletti ja fuksiini. Kristallvioleti lahus sadestub joodilahusega oksüdeerimisel. Saadud kompleks kinnitub bakteriraku 
seintele erineva iseloomu ja intensiivsusega sidemetega. Diferentseeriv lahus eemaldab osade bakterite seintelt kristallvioleti ja 
joodi kompleksi, kuid teistele see ei mõju. Need säilitavad esmase värvaine ja neid nimetatakse grampositiivseteks. Värvitud 
bakterid kontrastvärvitakse seejärel punase värvainega; neid nimetatakse gramnegatiivseteks. Grampositiivsete bakterite 
võimet hoida värvaine ja joodi kompleksi on tavaliselt omistatud sidemele, mis tekib kompleksi ja ainult grampositiivsetel 
bakteritel oleva molekuli ehk magneesiumribonukleaadi vahel. 
 
 

MEETOD 
 

1) Pange proovilõik destilleeritud vette. 
2) Valage pudeli A sisu Coplini purki, sisestage alusklaas ja inkubeerige temperatuuril 56–58 °C 15 minutit; valage lahus tagasi 

pudelisse A, filtreerides seda läbi filterpaberi. 
3) Peske destilleeritud vees. 
4) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi B: laske 3 minutit mõjuda. 
5) Tühjendage alusklaas ilma pesemata ja pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C: laske 3 minutit mõjuda. 
6) Peske destilleeritud vees ja kuivatage alusklaas filterpaberiga ning seejärel 10 minutit õhu käes. 
7) Valage pudeli D sisu Coplini purki: loksutage alusklaasi 1 minut; valage lahus tagasi pudelisse D, filtreerides seda läbi 

filterpaberi. 
8) Korrake sammu nr 7 reaktiiviga E. 
9) Puhastage ksüleeniga ja kinnitage. 
 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 40 minutit 

Lisaseadmed Coplini purk nr 3, lehter, filter, soojendi 

Tulemused 

Grampositiivsed bakterid: sinine 

Gramnegatiivsed bakterid: punane  

Tuumad: punane 

Koostisosad 

A) Floksiin-B lahus 100 ml 

B) Kristallvioleti lahus 30 ml 

C) Grami joodilahus 30 ml 

D) Atsetoon-limoneen 100 ml 

E) Atsetoon-limoneen 100 ml 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt 
suletuna. 

Hoiustamistemperatuur 15–25 °C 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral 
kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 2 aastat 

Hoiatus 

Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks 
laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja 
ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage 
toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult 
teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A 
ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki 
riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju. 
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