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Adatlap 

May Grünwald oldat 
 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
BASIC UDI: 080339762W0103010301AJ 
IVD A osztályban, Reg. EU 2017/746  

 
 

Kód Értékesítési méret/egység UDI-DI 
05-M12002 500 ml 08033976234867 
05-12002/L 1 l 08033976232610 
05-12002E 2,5 l 08033976232627 

 
 

Csomagolás - 05-12002E 
Elsődleges tárolóedény: polietilén-tereftalát (PET) flakon. Hasznos térfogat 2,5 liter. Fedő 
fehér szín. 
Tökéletesen záró HD polietilén dugó, tömítéssel. 
A polietilén-tereftalát (PET) egy hőre lágyuló polimer a poliészterek családjából. A PET 
kitűnő akadályt képez az oxigénnel, a széndioxiddal és általában a gázokkal szemben. 
Nagymértékben ellenálló az ultraibolya sugárzásokkal szemben, valamint szinte teljesen 
immunis a vegyi anyagok legnagyobb részével szemben (oldószerek: xilol, limonol; 
parafinolajok, alkoholok, savak, bázisok stb.). Biológiailag közömbös. Jó védelmet nyújt a 
vízzel és a nedvességgel szemben. Magas fokú keménységet és mechanikus ellenállást 
nyújt. 
A tartóedény úgy van megformázva, hogy jól kézbe fogható legyen. A fogantyúk hiánya 
kompakttá és könnyen tárolhatóvá teszi. A cseppmentes dugó, túl azon, hogy tökéletesen 
zár, pontos és tiszta adagolást tesz lehetővé. 
Másodlagos tárolóedény: kartondoboz. 
 
- 05-M12002 
Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 500 ml. 
Fedő fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel 
 
- 05-12002/L 
Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 1 l. Fedő 
fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcolásálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Alkalmazás Módszer a vér és a csontvelő-kenetek különböző sejttípusainak színezésére. 
Giemsa színező oldatot kell alkalmazni a színező módszer végrehajtásához. 
 

Elv A módszer két egymást követő színezőanyagot alkalmaz: 
- a May Grünwald oldatot, amit metilinkék eozinát alkot, amely a sejtmagokat kékre festi, 
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és a bazofil citoplazmát pedig piros-rózsaszínre festi. 
- a Giemsa oldatot, ami egy metilénkék-kloridból, metilénkék eozinból, világoskék II 
eozinból álló összetett keverék, amely növeli a sejtmagfestés intenzitását és a sejtelemek 
szelektív kimutatásának képességét. 

Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a színképet erősen befolyásolja 
a mosóvíz és a hígítópuffer pH értéke; a színezési intenzitás a differenciálódási idők 
függvényében változhat. 
 

Módszer 1) Levegőn szárított kenetek 
2) May Grünwald oldat, 5 perc 
3) Mossa le folyóvízben, 1 perc 
4) Giemsa használatra kész oldat, 15 perc 
5) Mossa le folyóvízben, 1-2 per 
6) Szárítsa a levegőn 
 

Eredmények Sejtmagok : bíborvörös lilás 
Citoplazma limfociták : a kék különböző árnyalatai 
Citoplazma monociták : kék-szürke 
Eozinofil granulociták (acidofil szemcsék) : téglavörös-narancssárga 
Basofil granulociták (basofil szemcsék) : lila-sötét 
Neutrofil granulociták (neutrofil szemcsék) : barna-rózsaszín 
Vörösvértestek… rózsaszín-szürke 
 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Metilénkék eozinát 0,25% - - - 

Metanol 67-56-1 2006596 603-001-00-X 

    
Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi 
használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és 
biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült 
elsődleges tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok 
haladéktalan tájékoztatása. 
 

Tárolás Tárolja a preparátumot 15–25 °C-on. Tartsa jól lezárva a tárolóedényeket. 
 

Stabilitás Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig jónak és újra 
használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi 
ideje: 2 év. 

 
Ártalmatlanítás Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes 

törvényi előírások szerint. 
 
FELÜLV. SZ. INDOKLAS KÖZZETETEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 16/05/2022 
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