
     
 
              Informatieblad  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milaan  
Telefoon +39 02.21.27.13.1 - Fax Italië +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

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

1 

 
 

BROWN - BRENN  
 
 

  
Gram-negatieve bacteriën 

 
 
 
 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING AANTAL TESTS 
04-100807 Brown Brenn 100 tests 

 

 
 
 
              

In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel               Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231095 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Methode om gram-positieve en gram-negatieve bacteriën weer te geven in weefselcoupes en uitstrijkjes. 
 

PRINCIPE 
 

Gramkleuring is de belangrijkste methode om bacteriesoorten te onderscheiden. Er worden achtereenvolgens twee kleurstoffen 
gebruikt: kristalviolet en fuchsine. Kristalvioletoplossing precipiteert door oxidatie met een jodiumoplossing. Het complex dat 
hierdoor ontstaat hecht zich aan de wanden van bacteriecellen met bindingen van wisselende aard en intensiteit. De 
differentiërende oplossing verwijdert het kristalviolet-jodiumcomplex van de wanden van sommige bacteriën, maar werkt niet 
op andere. Deze houden de primaire kleurstof vast en worden gram-positief genoemd. Ontkleurde bacteriën worden vervolgens 
tegengekleurd met een rode kleurstof; ze worden gram-negatief genoemd. Het vermogen van gram-positieve bacteriën om het 
kleurmiddel-jodiumcomplex vast te houden wordt gewoonlijk toegeschreven aan de verbinding die zich ontwikkelt tussen het 
complex en een molecuul die alleen gram-positieve bacteriën bezitten, namelijk magnesiumribonucleaat. 
 

METHODE 
 

1) Coupe in gedistilleerd water brengen. 
2) Op de coupe 8 druppels reagens A aanbrengen en 2 druppels reagens B: 1 minuut laten inwerken. 
3) Spoelen in gedistilleerd water. 
4) Op de coupe 10 druppels reagens C aanbrengen: 3 minuten laten inwerken. 
5) Spoelen in water en deppen met filterpapier om het drogen te voltooien. 
6) Op de coupe 10 druppels reagens D aanbrengen: 1 minuut laten inwerken. 
7) Het glaasje laten uitlekken zonder spoelen. 
8) Op de coupe 10 druppels reagens E aanbrengen: 1 minuut laten inwerken. 
9) Spoelen in water en deppen met filterpapier. 
10) Op de coupe 10 druppels reagens F aanbrengen: 1 minuut laten inwerken. 
11) Het glaasje laten uitlekken zonder spoelen. 
12) Op de coupe 10 druppels reagens G aanbrengen: 30 seconden laten inwerken. 
13) Klaren in xyleen en monteren. 
 

 
De afbeelding is uitsluitend bedoeld ter illustratie 

 



     
 
              Informatieblad  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milaan  
Telefoon +39 02.21.27.13.1 - Fax Italië +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 

Technische details  
 

Methodespecificaties 

Duur procedure 8 minuten 

Aanvullende hulpmiddelen Niet nodig 

Resultaten 

Gram-positieve bacteriën: Blauw-violet 

Gram-negatieve bacteriën: Roze-rood  

Filamenten van Nocardia en 
Actinomyces: Blauw 

Kernen: Rood 

Andere weefselelementen: Geel 

Componenten 

A) Kristalvioletoplossing 30 ml 

B) Natriumbicarbonaatoplossing 30 ml 

C) Gram joodoplossing 50 ml 

D) Ethanol - aceton 30 ml 

E) Oplossing van basisch fuchsine 30 ml 

F) Picrinezuuroplossing 30 ml 

G) Aceton - Limoneenoplossing 100 ml 

Opslag 

Opslag Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders 
goed gesloten houden. 

Opslagtemperatuur 15-25°C 

Stabiliteit 
Na de eerste opening kan het product opnieuw worden 
gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier 
wordt bewaard. 

Geldigheid 2 jaar 

Waarschuwing 

Productclassificatie 

Het product is bedoeld voor professioneel 
laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de 
gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en 
veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het 
veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire 
verpakking beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A 
en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te 
stellen. 

Verwijdering 
Gevaarlijk preparaat: neem alle nationale en lokale 
milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in 
acht. 
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