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 Návod na použitie  

Účel použitia: Chromogénne kultivačné médium určené médium na  detekciu a izoláciu Listeria 
monocytogenes. 
 

Skupina: Médium kultivačné tuhé - chromogénne 

Princíp: Listeria monocytogenes je patogénna baktéria, ktorá môže byť príčinou závažných 
potravinových otráv. A je teda dôležité tento patogén rýchlo odlíšiť od iných 
neškodných druhov Listeria, ako je L. innocua. 
Vzhľadom na to, že kmene L. monocytogenes a L. innocua majú rovnaké 
biochemické vlastnosti, nie je možné ich odlíšiť na tradičných kultivačných médiách 
(MKM 10018 Oxford agar, MKM 10019 Palcam agar). Na COLOREX™ Listeria 
vytvárajú kmene L. monocytogenes modré kolónie s bielym nepriehľadným „halo" 
okolo kolónií vďaka  špecifickej fosfolipázovej aktivite. COLOREX™ Listeria umožňuje 
detekovať negatívne vzorky už v priebehu 48 hodín. Táto metóda vyžaduje iba 
pomnoženie vzorky v 1/2 Fraser bujóne (MKM 10008 Fraser bujón 1/2). Metóda 
bola validovaná AFNOR (Association Française de Normalisation). 

  

Očakávané výsledky: Listeria monocytogenes: kolónie modrej farby, priemer menší ako 3 mm, 
s pravidelným, bielym "halo"efektom) 
Listeria innocua: kolónie modrej farby bez "halo" efektu 
ostatné: bezfarebné, modré alebo inak farebné kolónie bez "halo" efektu, resp. 
inhibovaný rast 

Zloženie  
(v g na liter média): 

 

Špeciálna zmes peptónov; 23 

Chromogénna zmes 17,5 

Chlorid sodný 5 

Zmes solí 25 

Listeria suplement  
 

  

pH: 7,0 ±0,2 

Farba: Biela 

  

Typy vzoriek: Vzorky stolice. Možné použiť na mikrobiálne vyšetrenie vzoriek mlieka a mliečnych 
produktov, ako i ďalších potravín. 

Pracovný postup: Klinický materiál/ vzorku asepticky naniesť na povrch kultivačného média (oterom 
výterového tampónu alebo sterilnou kľučkou) a následne rozočkovať na celú plochu 
misky pre účely izolácie čistých kultúr zo vzoriek so zmiešanou flórou. Inkubovať za 
podmienok viď. Podmienky kultivácie. 
 
Na určenie izolovaných kolónií je nutné použiť ďalšie identifikačné metódy. 
 

Podmienky kultivácie: 24 ± 2 hodiny  pri 37°C, aeróbne 
 

Kontrola kvality:  

Mikroorganizmus Rast Vzhľad kolónií 

Listeria monocytogenes CCM 4699 + 
Kolónie modrej farby s 
„halo“ efektom 

Listeria innocua CCM4030 + 
Kolónie modrej farby bez 
„halo“ efektu 

Escherichia coli CCM3954 -  

Staphylococcus aureus CCM3953 -  
 

  

Mikrobiologický stav: Kultivačné médiá spoločnosti MkB Test a.s. sú naplnené asepticky (sterilizácia a až 
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následné plnenie do obalov). Pri týchto médiách povoľuje smernica DIN EN 12322, 
a následne podľa nej vypracovaný interný Štandardný pracovný postup č.4 na 
hodnotenie sterility, rozsah kontaminácie ≤ 5%. 
 

Obmedzenia testu: Pred inokuláciou na médium je nutné pomnoženie vzorky vo Fraser bujóne 1/2 
(napr. MKM_10008). 
Niektoré kmene L. ivanovii môžu taktiež vytvárať modré kolónie s bielym „halo“ 
rozširujúcím sa v priebehu identifikácie. Druh L. ivanovii sa však zriedka vyskytuje 
v jedle.  
Niektoré kmene Bacillus cereus  môžu taktiež rásť ako modré kolónie. Od L. 
monocytogenes sa môžu odlíšiť jednoducho, pretože kolónie sú oveľa väčšie, 
s nepravidelným okrajom a vytvárajú veľmi veľké biele „halo“. 
 

Stabilita: 
 
 
 

Kultivačné médium je pri dodržaní odporúčaných skladovacích podmienok stabilné 3 
mesiace odo dňa výroby. 
 
Dátum exspirácie je uvedený na štítku výrobku a vo výstupnom certifikáte výrobku 
(Protokol o skúškach). 
 
Po otvorení originálneho  obalu spotrebovať do 24 hod.  
 
Zabrániť prehriatiu alebo premrznutiu výrobku. 
 

Skladovanie: pri  +2 až +8 °C, v tme, v originálnom balení. 

  

Likvidácia: Použité a nepoužité, či kontaminované produkty likvidovať ako NEBEZPEČNÝ odpad 
v zmysle platných legislatívnych predpisov a interných postupov. 

  

Bezpečnostné upozornenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Len na profesionálne použitie 
 
Nepoužívať výrobky po uplynutí doby exspirácie. 
 
Nepoužívať výrobky, ktoré vykazujú známky mikrobiálnej kontaminácie, vysušenia, 
zmeny farby, mechanického poškodenia (poškodený vrchný obal alebo ochranné 
fólie, prasknutie...atď) alebo preukazujú iné nedostatky. 
 
Pri manipulácii so vzorkami a výrobkami postupovať asepticky, za použitia 
primeraných ochranných prostriedkov v súlade s určeným účelom použitia. 
Dodržiavať zásady bezpečnosti práce a hygieny. 
 
Všetky výrobky po inokulácii sú považované za potencionálne INFEKČNÉ.  
 
IVD diagnostická zdravotnícka pomôcka len na jedno použitie. 
 

Bezpečnostné upozornenia 2: V súlade s nariadením 1272/2008/ES je zmes klasifikovaná ako nebezpečná!!!!! 
 
Výstražné piktogramy 
 

GHS07 
                

 Výstražné slovo 
Pozor 
 
Výstražné upozornenia 
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H319 Spôsobuje vážne poranenie očí 
Prevencia 
P280 Noste ochranné rukavice 
P264 Po manipulácii dôkladne umyte 
 
Odozva 
P305+P351+ P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. 
 
P337+P313 Ak podráždenie očí trvá, vyhľadajte lekársku pomoc. 
 
Obsahuje Chlorid líthny. 
 
Pri práci s výrobkom sa riaďte odporúčaniami uvedenými v Karte bezpečnostných 
údajov. 
 
  

Použité symboly na vonkajšom 
obale: 

  

 

 

In vitro diagnostická pomôcka 
 

 

 

 

                                            Len na jedno použitie 

                                     Pozor 

Dostupné vyhotovenia: Kat. č. Vyhotovenie Doplňujúce 
označenie 

Balenie 

MKM 02071 Petriho miska 90 mm, 
18 ml (PM90) 

- 20 ks, 120 ks 

MKM 22071 Petriho miska 90 mm, 
15 ml 

_L 20 ks, 120 ks 

MKM 02571 Petriho miska 60 mm, 
12 ml 

(PM60) 20 ks, 120 ks 

 

  

Výrobca: MkB Test a.s. 
Rosina 169 
013 22 Rosina 
Slovenská republika 
Tel:  (+421) 41 500 3555 
www.mkbtest.sk 

 


