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 Návod na použitie  

Účel použitia: Chromogénne kultivačné médium určené na izoláciu, diferenciáciu a stanovenie 
počtu patogénnych mikroorganizmov z močového traktu. 
  

Skupina: Médium kultivačné tuhé - chromogénne 

Princíp: Médium umožňuje izoláciu a kvantifikáciu všetkých mikroorganizmov močových 
ciest pomocou štandardnej metódy inokulácie kľučkou. Taktiež umožňuje priamu 
identifikáciu kmeňov E. coli, rodu Proteus a rodu Enterococcus a predbežnú 
identifikáciu KES (rody Klebsiella, Enterobacter a Serratia). 
Uri ChromSel obsahuje výživný základ, ktorý kombinuje rôzne peptóny a tryptofán, 
a chromogénnu zmes, ktorá umožňuje detekciu aktivít špecifických enzýmov a 
zaručuje tak diferenciáciu určitých druhov alebo skupín mikroorganizmov. Vysoká 
koncentrácia agaru zabraňuje plazivému rastu kolónií rodu Proteus.  
E. coli je identifikované na základe aktivity β-galaktozidázy, ktorá štiepi prvý 
chromogénny substrát a spôsobuje tak ružové zafarbenie. Pre Proteus je 
charakteristická tryptofándeaminazová aktivita. Ak je zmena farby na 
oranžovohnedú len mierna, je možné  prejav  enzýmovej aktivity zintenzívniť 
nanesením kvapky chloridu železnatého na kolóniu. Ďalšie potvrdenie pomocou 
indolového testu (Proteus mirabilis – indol negatívny). Zástupcovia rodu 
Enterococcus vykazujú aktivitu β-glukozidázy, ktorá štiepi druhý chromogénny 
substrát a spôsobuje tyrkysovo modré zafarbenie. KES vykazujú aktivitu β-
galaktozidázy i β-glukozidázy a vytvára tak modro-fialové zafarbenie.(1) 

  

Očakávané výsledky: Escherichia coli: kolónie ružovej farby 
Proteus mirabilis: kolónie oranžovohnedej farby s hnedým halo (indol negatívny) 
Enterococcus feacalis: kolónie tyrkysovo modrej farby 
Klebsiella, Enterobacter a Serratia: kolónie modrofialovej farby  
Staphylococcus aureus: kolónie bielej farby 
Pseudomonas aeruginosa: kolónie krémovej až hnedej farby 

Zloženie  
(v g na liter média): 

 

Špeciálna zmes peptónov 21 

Chromogénna zmes 1 

Tryptofán 1 

Silice 20 

Agar 16 
 

  

pH: 7,2 ±0,2 

Farba: Sivá 

  

Typy vzoriek: Rozlíšenie baktérií vo vzorkách moču. 

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: 18-24 hodín pri 37°C, aeróbne 
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Kontrola kvality:  

Mikroorganizmus Rast Vzhľad kolónií 

Escherichia coli CCM3954 + ružové 

Staphylococcus aureus CCM3953 + krémové 

Enterococcus faecalis CCM4224 + tyrkysové 

Klebsiella pneumoniae CCM7798 + tmavomodré 

Pseudomonas aeruginosa CCM3955 + krémové 

Proteus mirabilis CCM1944 + 
Oranžovohnedé  s hnedým 
halo  

 

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: Kolónie oranžovohnedej farby potvrdzujú prítomnosť rodu Proteus, Morganella 
alebo Providencia. Na potvrdenie prítomnosti Proteus mirabilis preveďte indolový 
test (1 kvapka Kovácsovho činidla). Negatívny výsledok indolového testu potvrdzuje 
prítomnost Proteus mirabilis, pozitívny výsledok (zmena farby na ružovú) svedčí o 
prítomnosti iného kmeňa Proteus, prípadne Morganella alebo Providencia. 
Rast malej časti kmeňov z rodu Staphylococcus môže byť na médiu Uri ChromSel 
inhibovaný. Inhibícia rastu sa taktiež môže objaviť pri nižšom  počte kmeňov 
kvasiniek.  
Ak je predpokladaná koncentrácia mikroorganizmov vyššia než 107 na 1 ml, 
odporúčame naočkovať získané kolónie na dve média Uri ChromSel za sebou bez 
opakovaného namočenia kľučky alebo vzorku moču pred očkovaním nariediť.  
V prípade, že inkubácia trvá dlhšie ako 24 hodín, môže sa u niektorých kmeňov 
Staphylococcus aureus objaviť namodralý lesk.(1) 
 

Stabilita: 
 
 
 

Kultivačné médium je pri dodržaní odporúčaných skladovacích podmienok stabilné 5 
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. 
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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 02051 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 
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