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 Návod na použitie  

Účel použitia: Selektívne kultivačné médium určené na pomnoženie baktérií rodu Salmonella 
zo stolice, moču, vody a potravinárskych výrobkov. 
 

Skupina: Médium kultivačné tekuté - selektívne 

Princíp: Živným základom média je peptón, selektivita pôdy je zabezpečená seleničitanom 
sodným. Táto látka inhibuje rast najmä koliformných baktérií, pričom rast baktérií 
rodu Salmonella nie je ovplyvnený.Toxicita seleničitanu je spôsobená vytesnením 
atómov síry atómom selénu, prípadne jeho reakciou s thiolovou skupinou (-SH) 
v kritických molekulách mikrobiálnej bunky. Nežiadúca alkalizácia média je 
zabránená  prídavkom laktózy. 

  

Očakávané výsledky: Rast mikroorganizmov sa prejaví zákalom. 

Zloženie  
(v g na liter média): 

 

Mäsový peptón 5 

Laktóza 4 

Seleničitan sodný 4 

Hydrogénfosforečnan disodný 10 
 

  

pH: 7,0 ±0,2 

Farba: Svetlá až naružovelá 

  

Typy  vzoriek: Vzorky stolice, moču. Neklinické vzorky vody a potravín. 

Pracovný postup: 
 

Klinický materiál/ vzorku asepticky naočkovať do pomnožovacieho kultivačného 
média. Takto inokulovanú skúmavku alebo fľašku nechať inkubovať za podmienok 
viď. Podmienky kultivácie. 
 

Podmienky kultivácie: 18-24  hodín  pri 35±2°C, aeróbne 
 

Kontrola kvality:  

Mikroorganizmus Rast 

Salmonella enteritidis CCM4420 + 

Salmonella typhimurium CCM7205 + 

 

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: Podľa niektorých autorov je lepšie inkubovať médium pri 43 °C.  
Vyočkovať za 6-12 hodín a v prípade potreby je vhodné ďalšie vyočkovanie na pevné 
médium najneskôr za 18 hodín.  
Seleničitan môže inhibovať koliformné mikróby a enterokoky, a to v prvých 6-12 
hodinách. Rody Proteus a Pseudomonas nie sú potlačené, dôvodom by mohla byť ich 
neschopnosť štiepiť laktózu. 
Koliformné baktérie sa môžu v médiu neskôr  pomnožiť, a to z dôvodu redukcie 
prítomného seleničitanu a zvýšeniu pH. 
V médiu sa môže vyskytovať ružový sediment, ktorý nie je na závadu. 
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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 upozornenie 2: !!!  Zmes je klasifikovaná podľa smernice (ES) č.1272/2008 ako 
NEBEZPEČNÁ!!! 
Výstražné piktogramy 
 

 
 
Výstražné slovo 
Nebezpečenstvo 

 
Výstražné upozornenia 
H300 Smrteľný po požití  
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 
EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn 
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Prevencia 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
P280 Noste ochranné rukavice 
 
Odozva 
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla 
P308+P310 Po explózií, alebo podozrení z nej: Okamžite volajte Toxické informačné 
centrum alebo lekára 
 
Obsahuje: seleničitan sodný 

 
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 

 

Dostupné vyhotovenia: Kat. č. Vyhotovenie, Objem Doplňujúce 
označenie 

Balenie 

MKM 06012 Skúmavka, 5 ml (5 ml) 10 ks 

MKM 06081 Skúmavka WASP, 1 
ml 

(WASP) 10 ks 

MKM 10053 Fľaša, 180 ml (180 ml) ks 

MKM 10054 Fľaša, 500 ml (500 ml) Ks 
 

  

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

            


