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 Návod na použitie  

Účel použitia: Kultivačné médium určené na detekciu enterokokov v klinických vzorkách, prípadne 
na stanovenie počtu enterokokov v neklinických vzorkách. 
 

Skupina: Médium kultivačné tuhé – selektívna a diferenciálne 

Princíp: Slanetz-Bartley agar je pre enterokoky vysoko selektíévny. Azid sodný má inhibičný 
účinok na gram-negatívne organizmy. Trifenyltetrazolium chlorid je enterokokmi 
redukovaný na nerozpustný formazan vo vnúti bakteriálnej bunky, čím vzniknú 
červeno-hnedé kolónie. Tryptóza a kvasničný extrakt slúžia ako zdroj základných 
živín spoločne s vitamínom B-komplexu a dusíkatými živinami. 
Selektivita média pre enterokoky sa zvyšuje kultiváciou pri vyššej teplote ( 44-45 °C) 
a všetky červené až hnedé kolónie môžu byť považované za predpokladané 
enterokoky. 
Vzorky vonkajšieho prostredia sa očkujú priamo alebo metódou membránovej 
filtrávie. Voda sa filtruje cez membránový filter, ktorý sa umiestni na povrch média 
Slanetz-Bartley a médium sa následne nechá inkubovať (viď. Podmienky kultivácie 
a Obmedzenie testu). Červeno-hnedé kolónie sú  považované za enterokoky. 
Predbežná inkubácia pri teplote 35 °C pomáha obnoviť stresované organizmy. 
Vzorky potravín sú homogenizované a zriedené fyziologickým soľným roztokom za 
vzniku 15-150 kolónií na každej Petriho miske. Takto upravené vzorky sa môžu 
naniesť na agarový povrch a inkubujú sa pri teplote 35 °C po dobu 48 hodín. 
Červeno-hnedé kolónie sú následné spočítané. 
 
Médium zodpovedá norme STN EN ISO 7899-2: Kvalita vody. Stanovenie fekálnych 
streptokokov. 2. časť: Metóda membránových filtrov 

  

Očakávané výsledky: Fekálne enterokoky: kolónie ružovo-červenej až červeno-hnedej farby 

Zloženie  
(v g na liter média): 

 

Tryptóza 20 

Kvasničný extrakt 5 

Glukóza 2 

Hydrogenfosforečnan draselný 4 

Azid sodný 0,4 

Trifenyltetrazoliumchlorid 0,1 

Agar 10 
 

  

pH: 7,2 ±0,2 

Farba: svetloružová 

  

Typy vzoriek: Vzorky stolice a výtery z konečníka. 

Pracovný postup: Klinický materiál/ vzorku asepticky naniesť na povrch kultivačného média (oterom 
výterového tampónu alebo sterilnou kľučkou) a následne rozočkovať na celú plochu 
misky resp. skúmavky 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. 
 
V prípade testovania vody metódou membránovej filtrácie: 
Určené množstvo vody prefiltrovať cez membránový filter, následne ho položiť na 
médium a inkubovať za podmienok viď Obmedzenia testu. 
 

Podmienky kultivácie: 24-48 hodín  pri 35±2°C, aeróbne 
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Kontrola kvality:  

Mikroorganizmus Rast Vzhľad kolónií 

Enterococcus faecalis CCM4224 + Červeno-hnedé 

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 postupu: Pri vzorkách vonkajšieho prostredia sa podmienky kultivácie môžu meniť v závislosti 
na odporúčaných postupoch jednotlivých metód. Metóda membránovej filtrácie - 
kultivácia 44 ± 4 hod. pri 36 ± 2 °C.  
Predinkubácia 4 hod. pri 35°C zvyšuje zotavenie mikroorganizmov, ale znižuje 
selektívny účinok média. 
 

Stabilita: 
 
 
 

Kultivačné médium je pri dodržaní odporúčaných skladovacích podmienok stabilné 5 
mesiacov 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. 
 

Použité symboly na vonkajšom 
obale: 

 

 

 

In vitro diagnostická pomôcka 
 

 

 

 

                                               Len na jedno použitie 
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Dostupné vyhotovenia: Kat. č. Vyhotovenie Doplňujúce 
označenie 

Balenie 

MKM 03041 Petriho miska 90 
mm, 18 ml (PM90) 

- 20 ks, 120 ks 

MKM 03541 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 
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