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 Návod na použitie  

Účel použitia: Kombinované diagnostické médium určené na izoláciu podozrivých kolónií a na 
rýchlu predbežnú identifikáciu bežných črevných patogénov. 
  

Skupina: Médium kultivačné – biochemický multi - test 

Princíp: Biochemický klin sa nazýva diagnostické médium naliate  na šikmo položenú Petriho 
misku a stuhnuté v podobe klinu siahajúceho zhruba do 1/3 misky. Ku klinu sa 
následne prilieva Endo agar.  
Biochemický klin obsahuje živný základ z mäsového extraktu, peptónu a 
enzymatického kazeínového hydrolyzátu, ako substráty glukózu, ureu a thiosíran 
sodný, ako indikátor brómfenolovu modrú a octan olovnatý.  
Endo agar je určený na mikrobiologickú diagnostiku koliformných baktérií a iných 
enterobaktérií. 
Skúmaný kmeň sa očkuje  masívne, ako aj niekoľkými vpichmi na biochemický klin, 
ďalej masívne v podobe asi 1 cm širokého pruhu kolmého ku klinu uprostred Endo 
agaru a rozočkováva sa na zbytok Endo agaru po stranách pruhu. Na klin sa pridáva 
sterilné sklíčko, na Endovu agar tablety s manitolom a sacharózou.  
Baktérie štiepiace ureu vytvárajú amoniak, čo spôsobí zvýšenie pH a vyvolá zmenu 
farby pôvodne trávovo zeleného klinu do modra. Mikróby fermentujúce glukózu 
menia farbu klinu do žlta a vytváraný plyn (CO2) sa zachytáva v podobe bubliniek 
pod sklíčkom. Producenti sírovodíku vyvolávajú sčernenie nárastu aspoň v mieste 
vpichu. Na Endovom agare je možné okrem štiepenia laktózy pozorovať i štiepenie 
manitolu a sacharózy, čo sa prejaví sčervenaním nárastu okolo  príslušných tabliet. 
Výhodou je dokonalá možnosť kontroly čistoty kmene. 

  

Očakávané výsledky: Na biochemickom kline je možné odčítať štiepenie glukózy, tvorbu plynu, tvorbu 
sírovodíku a hydrolýzu urey.  
Na Endo agare je možné odčítať štiepenie laktózy, sacharózy a manitolu. 
 
Baktérie štiepiace glukózu: zmena farby klinu do žlta 
Baktérie produkujúce plyn: vytvorenie bubliniek pod sklíčkom 
Baktérie produkujúce sírovodík: sčernenie v mieste vpichu pod sklíčkom na kline 
Baktérie štiepiace ureu: zmena farby klinu do modra 
Baktérie štiepiace laktózu: tmavočervené kolónie 
Baktérie neštiepiace laktózu: bezfarebné, priesvitné kolónie 
Baktérie šiepiace sacharózu a manitol: sčervenanie v okolí príslušných tabliet 
 

Zloženie  
(v g na liter média): 

Endo agar s biochemickým klinom (I): 
Endo agar (I) 
 

Mäsový extrakt 8,6 

Bakteriologický peptón 10 

Laktóza 10 

Siričitan sodný bezvodý 1,4 

Chlorid sodný 5 

Bázický fuchsín 0,2 

Agar 15 
 

  
Biochemický klin: 
 

Peptón pro bakteriológiu 12,00000 

Enzymatický hydrolyzát kazeínu 6 

Chlorid sodný 5 

Urea 6 

Glukóza 6 

Bromthymolová modrá 0,06 
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Agar 13 

Mäsový extrakt 4 

Octan olovnatý 0,8 

Thiosíran sodný 2 

 
 
V prípade Endo agar s biochemickým klinom, je rozdiel oproti Endo agar 
s biochemickým klinom v zložení len v zložení Endo agaru. 
 
Endo agar v g/l: 

Peptón 10 

Hydrogénuhličitan didraselný 2,5 

Laktóza 10 

Siričitan sodný 3,3 

Bázický fuchsín 0,3 

Agar 12,5 

 
Rast a vzhľad je na Endo agare a Endo agare (I) s biochemickým klinom rovnaký. 
 

pH: 7,4 ±0,2 (Endo agar a Endo agar (I) )/ 6,8 ±0,2 (Biochemický klin) 

Farba: Ružová (Endo agar)/ zelená (Biochemický klin) 

  

Typy vzoriek: Čistá kultúra izolovaná z klinickej vzorky. 

Pracovný postup: Suspektné kolónie v čistej kultúre asepticky naočkovať  masívne, ako aj niekoľkými 
vpichmi na biochemický klin, ďalej masívne v podobe asi 1 cm širokého pruhu 
kolmého ku klinu uprostred Endo agaru a rozočkovať na zbytok Endo agaru po 
stranách pruhu. Na klin položiť sterilné sklíčko, na Endovu agar tablety s manitolom 
a sacharózou. 
 
Na konečné potvrdenie  je nutné použiť ďalšie identifikačné metódy. 
 

Podmienky kultivácie: 18-24  / 48 hodín  pri 35±2°C, aeróbne, v tme 
 

Kontrola kvality: 
 

Mikroorganizmus Rast Glu Lak Sac Man H2S Plyn Urea 

Salmonella enteritidis CCM4420 + +  - - + + + - 

Proteus mirabilis CCM7188 + + - - - + + + 

Shigella flexneri CCM4422 + + - - + - - - 

Escherichia coli CCM3954 + + + + + - + - 
 

Mikrobiologický stav: Kultivačné médiá spoločnosti MkB Test a.s. sú naplnené asepticky (sterilizácia a až 
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: Chrániť pred svetlom! 
 
Výrobok nie je podľa smernice (ES) č.1272/2008 klasifikovaný ako nebezpečný. 
Avšak obsahuje v minimálnej koncentrácii bázický fuchsín, ktorý je potenciálny 
karcinogén! Preto odporúčame pracovať  podľa pokynov z KBÚ. 
 

Stabilita: 
 
 

Kultivačné médium je pri dodržaní odporúčaných skladovacích podmienok stabilné 
35 dní  odo dňa výroby. 
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 Dátum exspirácie je uvedený na štítku výrobku a vo výstupnom certifikáte výrobku. 
 
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. 
 

Použité symboly na vonkajšom 
obale 

 

 

 

In vitro diagnostická pomôcka 
 

 

 

 

                                            Len na jedno použitie 
 

Dostupné vyhotovenia: Kat. č. Vyhotovenie Doplňujúce 
označenie 

Balenie 

MKM 03040 Petriho miska 90 mm, 18 
ml (PM90) 

(I) 20 ks, 120 ks 

MKM 03043 Petriho miska 90 mm, 18 
ml (PM90) 

- 20 ks, 120 ks 

 

  

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

Literatúra:1. Votava M. Kultivační půdy v lékařské mikrobilogii. 1. vydání; Hortus; 2000. 
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