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 Návod na použitie  

Účel použitia: Štandardizované kultivačné médium  určené na testovanie antimikrobiálnej citlivosti 
bakteriálnych druhov Haemophilus spp. difúznou diskovou metódou, podľa 
schválenej normy M2 vydanej Úradom pre klinické a laboratórne normy (CLSI). 

 

Skupina: Médium kultivačné tuhé – testy citlivosti 

Princíp: Médium HTM 2 obsahuje Mueller-Hintonov základ doplnený o NAD a hemín, 
nevyhnutnými rastovými faktormi pre Haemophilus influenzae a kvasničným 
extraktom. Nízka koncentrácia tymínu-tymidínu v tomto médiu ho dokonale 
prispôsobuje na testovanie citlivosti rodu Haemophilus na trimethoprim-
sulfametoxazol. Hlavnou výhodou pôdy HTM 2 v porovnaní s pôdou HTM  je optická 
priehľadnosť umožňujúca merať priemery zón z dna misky podľa štandardného 
testovacieho postupu pre nenáročné organizmy na pôde Mueller Hinton agar.  

  

Očakávané výsledky: Nameraný priemer vzniknutej  inhibičnej zóny na médiu sa vyhodnotí podľa 
interpretačných kritérií pre priemer inhibičných zón pre citlivé kmene. Výsledkom je 
stanovenie citlivosti alebo rezistencie naočkovaného kmeňa na príslušné 
antibiotikum. Interpretačné kritériá pre testovanie citlivosti voči antibiotikám sú 
uvedené v dokumente komisie CLSI M100 (M2), ktorý je súčasťou dokumentu 
komisie CLSI M2, prípadne v internom usmernení NRC pre sledovanie rezistencie 
mikroorganizmov na antibiotiká pri ÚVZ SR v Bratislave. 
Médium vyhovuje štandardom CLSi . 
 

 

 
Zloženie  
(v g na liter média): 

 

Hovädzí extrakt 2 

Kyslý hydrolyzát kazeínu 17,5 

Škrob 1,5 

Agar 17 

Kvasničný extrakt 5 

Hematín 0,015 

Nikotínamidadeníndinukleotid (NAD) 0,015 
 

  

pH: 7,3 ±0,1 

Farba: Svetlá 

  

Typy vzoriek: Čistá kultúra izolovaná z klinického materiálu. 

Pracovný postup: Na rutinné testy citlivosti použite inokulum zo suspenzie pripravenej z čistej kultúry 
so zákalom zodpovedajúcim 0,5 McFarlandovej stupnice. Suspenziu naneste 
rovnomerne na celý povrch misky a nechajte pri izbovej teplote absorbovať 
prebytočnú vlhkosť, maximálne však 15 min. Následne naneste asepticky 
antibiotické disky.  Naočkované misky inkubujte za podmienok viď. PODMIENKY 
INKUBÁCIE. 
 
Odčítanie výsledkov: 
Zmerajte priemer zón úplnej inhibície (voľným okom) vrátane priemeru disku pri 
zaokrúhlení na celé milimetre použitím posuvných meradiel alebo pravítka.  
 
Výpočet a interpretácia výsledkov: 
Interpretujte priemery zón podľa tabuliek hraničných hodnôt. Výsledky získané so 
špecifickými organizmami je následne možné hlásiť ako rezistentné alebo citlivé .  
 
 

Podmienky kultivácie: 16-18 hodín pri 35 ± 2°C, v prostredí obohatenom o 5 % oxidu uhličitého. 
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Kontrola kvality: 

 
 

Očakávané výsledky rozsahov priemeru inhibičných zón kmeňov kontroly kvality podľa CLSI: 

Kmeň Antimikrobiálna látka Rozsah (mm) 

Haemophilus influenzae CCM 4456 Ampicilín (10 μg) 13-21 

Ampicilín/sulbactam (10/10 μg) 14-22 

Chloramfenikol (30 μg) 31-40 

Tetracyklin (30 μg) 14-22 

Trimetoprim/sulfametoxazol SXT (1,25 μg/23,75 μg 24-32 

Enterococcus faecalis CCM4224 Trimetoprim/sulfametoxazol(1,25 μg/23,75 μg) >20 

 

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: Na získanie interpretovateľných výsledkov je nutné použiť vždy čisté, čerstvé kultúry. 
Výsledky môže ovplyvniť celý rad faktorov (veľkosť inokula, dĺžka inkubácie, 
inkubačná atmosféra, nevhodné uskladnenie antibiotických diskov atď.). Preto je 
nutné dodržať protokol popísaný v aktuálne platnej smernici (CLSI) prípadne 
v internom usmernení NRC. 
 

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. 
 
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 
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                                             Len na jedno použitie 
 

Dostupné vyhotovenia: Kat. č. Vyhotovenie Doplňujúce 
označenie 

Balenie 

MKM 02016 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)Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Approved standard: M2. Performance standards for 
antimicrobial disk susceptibility tests. CLSI, Wayne, PA, USA.Search for latest version at www.clsi.org 
(2) Interné smernenie NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká pri ÚVZ SR v Bratislave. 

 
 

 

 


