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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Pentru demonstrarea bacteriilor gram-pozitive și gram-negative din secțiunile de țesut și frotiuri. 
 

PRINCIPIUL 
 

Colorația Gram este cea mai importantă metodă de diferențiere a speciilor de bacterii. Doi coloranți sunt utilizați unul după 
celălalt: violet cristal și fucsină. Soluția de violet cristal precipită prin oxidare cu o soluție de iod. Complexul rezultat se atașează 
de pereții celulelor bacteriilor cu legături de diferite tipuri și intensități. Soluția de diferențiere elimină complexul violet cristal-
iod de pe pereții celulelor unor bacterii, dar nu acționează asupra altora. Acestea din urmă rețin colorantul primar și sunt 
denumite gram-pozitive. Bacteriile decolorate sunt contra-colorate cu colorant roșu, ele sunt denumite gram-negative. 
Capacitatea bacteriilor gram-pozitive de a reține complexul colorant-iod este atribuit de obicei legăturii care se dezvoltă între 
complex și o moleculă pe care o posedă numai bacteriile gram-pozitive, anume ribonucleatul de magneziu. 
 

METODA 
 

1) Introduceți secțiunea în apă distilată. 
2) Puneți pe secțiune 8 picături din reactivul A și 2 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 1 minut. 
3) Spălați în apă distilată. 
4) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C; lăsați să acționeze 3 minute. 
5) Clătiți în apă și tamponați cu hârtie de filtru pentru a usca complet. 
6) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul D; lăsați să acționeze 1 minut. 
7) Scurgeți lamela fără a o spăla. 
8) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul E; lăsați să acționeze 1 minut. 
9) Clătiți în apă și tamponați cu hârtie de filtru. 
10) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul F; lăsați să acționeze 1 minut. 
11) Scurgeți lamela fără a o spăla. 
12) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul G; lăsați să acționeze 30 de secunde. 
13) Clarificați în xilen și montați. 
 
 

 
Imaginea are numai scop ilustrativ. 
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Detalii tehnice  
 

Specificațiile metodei 

Durata procedurii 8 minute 

Echipament complementar Nu este necesar 

Rezultate 

Bacterii gram-pozitive: Albastru-
violet 

Bacterii gram-negative: Roz-roșu  

Filamente de Nocardia și Actynomices Albastru 

Nuclei: Roșu 

Alte elemente ale țesutului: Galben 

Componente 

A) Soluție de violet cristal 30 ml 

B) Soluție de bicarbonat de sodiu 30 ml 

C) Soluție de iod Gram 50 ml 

D) Etanol - acetonă 30 ml 

E) Soluție de fucsină bazică 30 ml 

F) Soluție de acid picric 30 ml 

G) Soluție acetonă - limonină 100 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați 
recipientele închise ermetic. 

Temperatura de depozitare 15-25 °C 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data 
de expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 2 ani 

Avertizare 

Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din 
domeniul medical în laboratoare profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de 
pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna 
fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar 
este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat 
Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente. 

Eliminarea Preparat periculos: respectați toate reglementările de mediu, 
de stat și locale, privind eliminarea deșeurilor. 
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