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BROWN - BRENN  
 
 

  
Gramnegativa bakterier 

 
 
 
 
 
 
 

KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-100807 Brown Brenn 100 tester 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet              Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD i Klass A, Förord. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976231095 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5  
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
För att visa grampositiva och gramnegativa bakterier i vävnadssnitt och utstryk. 
 

PRINCIP 
 

Gramfärgning är den viktigaste metoden för att differentiera bakteriearter. Två färgämnen används, det ena efter det andra: 
kristallviolett och fuksin. Kristallviolett lösning utfälls genom oxidation med en jodlösning. Det härledande komplexet fäster vid 
bakteriecellväggar med bindningar av varierande natur och intensitet. Differentieringslösningen avlägsnar kristallviolett/jod-
komplexet från väggarna hos vissa bakterier, men inte hos vissa andra. Dessa bibehåller den primära färgningen och kallas 
grampositiva. Avfärgade bakterier motfärgas sedan med ett rött färgämne: dessa bakterier kallas gramnegativa. Grampositiva 
bakteriers förmåga att bibehålla det jodfärgade komplexet tillskrivs vanligen bindningen som utvecklas mellan komplexet och en 
molekyl som endast grampositiva har, nämligen magnesiumribonukleat. 
 

METOD 
 

1) För snittet till destillerat vatten. 
2) Applicera 8 droppar av reagens A och 2 droppar av reagens B på snittet: låt verka 1 minut. 
3) Tvätta i destillerat vatten. 
4) Applicera 10 droppar av reagens C på snittet: låt verka 3 minuter. 
5) Skölj i vatten och läska med filterpapper tills helt torrt. 
6) Applicera 10 droppar av reagens D på snittet: låt verka 1 minut. 
7) Dränera objektglaset utan tvätt. 
8) Applicera 10 droppar av reagens E på snittet: låt verka 1 minut. 
9) Skölj i vatten och läska med filterpapper. 
10) Applicera 10 droppar av reagens F på snittet: låt verka 1 minut. 
11) Dränera objektglaset utan tvätt. 
12) Applicera 10 droppar av reagens G på snittet: låt verka 30 sekunder. 
13) Klargör i xylen och montera. 
 
 

 
Bilden är endast för illustrativa ändamål. 
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Tekniska detaljer  
 

Metodspecifikationer 

Procedurtid 8 minuter 

Kompletterande utrustning Ej erforderlig 

Resultat 

Grampositiva bakterier: Blå-violetta 

Gramnegativa bakterier: Rosa-röda  

Filament av nocardia och actinomyces: Blå 

Kärnor: Röda 

Övriga vävnadselement: Gula 

Komponenter 

A) Kristallviolett lösning 30 ml 

B) Natriumbikarbonatlösning 30 ml 

C) Grams jodlösning 50 ml 

D) Etanol - Aceton 30 ml 

E) Basisk fuksinlösning 30 ml 

F) Pikrinsyralösning 30 ml 

G) Aceton - Limonenlösning 100 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt 
förslutna. 

Förvaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till 
utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 2 år 

Varning 
Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av 
kvalificerad hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och 
säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. 
Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du 
omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda 
myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala 
miljöbestämmelser om avfallshantering. 
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