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HNĚĎ – DLE BRENNA  
 
 
 

  
Gramnegativní bakterie 

 
 
 
 
 
 

KÓD POPIS POČET TESTŮ 
04-100807 Hněď dle Brenna 100 testů 

 

 
 
 
              

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro              Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231095 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Pro průkaz gramnegativních a gramnegativních bakterií v tkáňových řezech a stěrech. 
 

PRINCIP 
 

Gramovo barvení je nejdůležitější metodou rozlišování bakteriálních druhů. Postupně se používají dvě barviva: krystalová violeť 
a fuchsin. Roztok krystalové violeti se sráží prostřednictvím oxidace s roztokem jodu. Odvozený komplex se váže na buněčné 
stěny bakterií pomocí vazeb různé povahy a intenzity. Diferenciační roztok odstraňuje komplex krystalové violeti a jodu ze stěn 
některých baterií, ale nepůsobí na ostatní. Tyto si uchovávají primární barvivo a označují se jako grampozitivní. Odbarvené 
bakterie jsou poté kontrastně zbarveny červeným barvivem; označují se jako gramnegativní. Schopnost grampozitivních bakterií 
uchovávat komplex barviva a jodu se obvykle připisuje vazbě, která vzniká mezi komplexem a molekulou, kterou mají pouze 
grampozitivní bakterie, jmenovitě magnesium ribonukleát. 
 

METODA 
 

1) Vložte řez do destilované vody. 
2) Nakapejte na řez 8 kapek činidla A a přidejte 2 kapky činidla B: nechejte působit 1 minutu. 
3) Promyjte v destilované vodě. 
4) Nakapejte na řez 10 kapek činidla C: nechejte působit 3 minuty. 
5) Propláchněte ve vodě a blotujte filtračním papírem, dokud není dosaženo úplného vysušení. 
6) Nakapejte na řez 10 kapek činidla D: nechejte působit 1 minutu. 
7) Nechejte odtéct tekutinu ze sklíčka bez mytí. 
8) Nakapejte na řez 10 kapek činidla E: nechejte působit 1 minutu. 
9) Propláchněte ve vodě a blotujte filtračním papírem. 
10) Nakapejte na řez 10 kapek činidla F: nechejte působit 1 minutu. 
11) Nechejte odtéct tekutinu ze sklíčka bez mytí. 
12) Nakapejte na řez 10 kapek činidla G: nechejte působit 30 sekund. 
13) Pročistěte v xylenu a montujte. 
 
 

 
Obrázek je pouze k informativní. 
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Technické podrobnosti  
 

Specifikace metody 

Doba trvání postupu 8 minut 

Doplňkové vybavení Nepožaduje se 

Výsledky 

Grampozitivní bakterie Modrofialová 

Gramnegativní bakterie Růžovočervená  

Filamenty bakterií Nocardia 
a Actinomyces: Modrá 

Jádra: Červená 

Další prvky tkáně: Žlutá 

Složky 

A) Roztok krystalové violeti 30 ml 

B) Roztok kyselého uhličitanu sodného 30 ml 

C) Gramův roztok jodu 50 ml 

D) Ethanol–aceton 30 ml 

E) Zásaditý roztok fuchsinu 30 ml 

F) Roztok kyseliny pikrové 30 ml 

G) Roztok acetonu–limonenu 100 ml 

Skladování 

Skladování Připravený preparát uchovávejte při pokojové teplotě. 
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. 

Teplota skladování 15–25 °C 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až 
do data exspirace za podmínky správného uchovávání. 

Trvanlivost 2 roky 

Varování 

Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro 
odborné zdravotnické pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-
věty a S-věty) a vždy se seznamte s informacemi 
v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený 
primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě 
informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné 
úřady. 

Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní 
předpisy týkající se likvidace odpadů. 

 
 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 
001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


