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HNEĎ – PODĽA BRENNA  
 
 
 

  
Gramnegatívne baktérie 

 
 
 
 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-100807 Hneď podľa Brenna 100 testov 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro              Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231095 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Pre preukázanie gramnegatívnych a gramnegatívnych baktérií v tkanivových rezoch a steroch. 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 

Gramovo farbenie je najdôležitejšou metódou rozlišovania bakteriálnych druhov. Postupne sa používajú dve farbivá: kryštálová 
violeť a fuchsín. Roztok kryštálovej violete sa zráža prostredníctvom oxidácie s roztokom jódu. Odvodený komplex sa viaže na 
bunkové steny baktérií pomocou väzieb rôznej povahy a intenzity. Diferenciačný roztok odstraňuje komplex kryštálovej violete 
a jódu zo stien niektorých batérií, ale nepôsobí na ostatné. Tieto si uchovávajú primárne farbivo a označujú sa ako grampozitívne. 
Odfarbené baktérie sú potom kontrastne sfarbené červeným farbivom; označujú sa ako gramnegatívne. Schopnosť 
grampozitívnych baktérií uchovávať komplex farbiva a jódu sa zvyčajne pripisuje väzbe, ktorá vzniká medzi komplexom a 
molekulou, ktorú majú iba grampozitívne baktérie, menovite magnézium-ribonukleát. 
 

METÓDA 
 

1) Vložte rez do destilovanej vody. 
2) Nakvapkajte na rez 8 kvapiek činidla A a pridajte 2 kvapky činidla B: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
3) Premyte v destilovanej vode. 
4) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla C: nechajte pôsobiť 3 minúty. 
5) Prepláchnite vo vode a blotujte filtračným papierom, kým nie je dosiahnuté úplné vysušenie. 
6) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla D: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
7) Nechajte odtiecť tekutinu zo sklíčka bez umývania. 
8) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla E: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
9) Prepláchnite vo vode a blotujte filtračným papierom. 
10) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla F: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
11) Nechajte odtiecť tekutinu zo sklíčka bez umývania. 
12) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla G: nechajte pôsobiť 30 sekúnd. 
13) Prečistite v xyléne a namontujte. 
 
 

 
Obrázok má len informatívny charakter 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 8 minúty 

Doplnkové vybavenie Nepožaduje sa 

Výsledky 

Grampozitívne baktérie Modrofialová 

Gramnegatívne baktérie Ružovočervená  

Filamenty baktérií rodu Nocardia a 
Actinomyces: Modrá 

Jadrá: Červená 

Ďalšie prvky tkaniva: Žltá 

Zložky 

A) Roztok kryštálovej violete 30 ml 

B) Roztok kyslého uhličitanu sodného 30 ml 

C) Gramov roztok jódu 50 ml 

D) Etanol–acetón 30 ml 

E) Zásaditý roztok fuchsínu 30 ml 

F) Roztok kyseliny pikrovej 30 ml 

G) Roztok acetónu–limonénu 100 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Pripravený preparát uchovávajte pri izbovej teplote. Nádoby 
uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita 
Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až 
do dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho 
uchovávania. 

Trvanlivosť 2 roky 

Varovanie 
Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly 
nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s 
informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. 
Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné 
úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


