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БРАУН – БРЕН (BROWN – BRENN)  
 
 

  
Грам-отрицателни бактерии 

 
 
 
 
 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ БРОЙ ТЕСТОВЕ 
04-100807 Браун – Брен (Brown – Brenn) 100 теста 

 

 
 
 
              

IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие                            Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231095 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5  
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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
За откриване на Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии в тъканни срезове и натривки. 
 

ПРИНЦИП 
 

Оцветяването по Грам е най-важният метод за диференциране на видовете бактерии. Използват се две багрила едно 
след друго: кристално виолетово и фуксин. Разтворът на кристално виолетово се утаява чрез окисляване с йоден разтвор. 
Полученият комплекс се прикрепя към клетъчните стени на бактериите с връзки, различни по естество и сила. 
Диференциращият разтвор премахва комплекса кристално виолетово – йод от стените на някои бактерии, но не действа 
върху други. Те запазват първоначалния си цвят и се наричат „Грам-положителни“. Следва контраоцветяване на 
обезцветените бактерии с червено багрило – те се наричат „Грам-отрицателни“. Способността на Грам-положителните 
бактерии да задържат комплекса багрило – йод обикновено се отдава на връзката, която се създава между този комплекс 
и молекула, която присъства само в Грам-положителните бактерии, т.нар. магнезиев рибонуклеат. 
 

МЕТОД 
 

1) Сложете среза в дестилирана вода. 
2) Капнете върху среза 8 капки от реагент A и 2 капки от реагент B: оставете да действат 1 минута. 
3) Промийте в дестилирана вода. 
4) Капнете върху среза 10 капки от реагент C: оставете да действа 3 минути. 
5) Изплакнете във вода и подсушете с филтърна хартия до пълно изсушаване. 
6) Капнете върху среза 10 капки от реагент D: оставете да действа 1 минута. 
7) Отцедете предметното стъкло, без да го миете. 
8) Капнете върху среза 10 капки от реагент E: оставете да действа 1 минута. 
9) Изплакнете във вода и подсушете с филтърна хартия. 
10) Капнете върху среза 10 капки от реагент F: оставете да действа 1 минута. 
11) Отцедете предметното стъкло, без да го миете. 
12) Капнете върху среза 10 капки от реагент G: оставете да действа 30 секунди. 
13) Очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
 

 
Илюстрацията е само за пример 
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Технически данни  
 

Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 8 минути 

Допълнително оборудване Не е необходимо 

Резултати 

Грам-положителни бактерии: Синьо-
виолетово 

Грам-отрицателни бактерии: Розово-
червено  

Нишки от нокардия или актиномицети: Синьо 

Ядра: Червено 

Други тъканни компоненти: Жълто 

Компоненти 

A) Разтвор на кристално виолетово 30 ml 

B) Разтвор на натриев бикарбонат 30 ml 

C) Йоден разтвор по Грам (Gram) 50 ml 

D) Етанол – ацетон 30 ml 

E) Разтвор на основен фуксин 30 ml 

F) Разтвор на пикринова киселина 30 ml 

G) Разтвор на ацетон – лимонен 100 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при стайна температура. Дръжте 
контейнерите плътно затворени. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност 
След първото отваряне продуктът може да се използва 
отново до изтичане на срока на годност, ако е правилно 
съхраняван. 

Годност 2 години 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна 
употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета 
(символите за опасност и текстовете за рисковете и 
безопасността) и винаги правете справка с 
информационния лист за безопасност. Не използвайте, ако 
оригиналният фабричен контейнер е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно 
да информирате Bio-Optica Milano S.p.A 
и компетентните власти. 

Изхвърляне 
Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни 
екологични разпоредби относно изхвърлянето на 
отпадъци. 

 
РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 
001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро 

диагностика (IVDR) 
16.05.2022 г. 

 
 


