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 Návod na použitie  

Účel použitia: Kultivačné médium určené na pomnoženie anaeróbnych mikroorganizmov. 
 

Skupina: Médium kultivačné tekuté - neselektívne 

Princíp: Vysoko výživné médium poskytuje dostatok živín a rastových faktorov anaeróbnych 
baktérií. Prídavok L-cysteínu poskytuje potrebný aminodusík, rastový uhlík pre 
metabolizmus baktérií. Glukóza je zdrojom energie.  

  

Očakávané výsledky: Rast mikroorganizmov sa prejaví zákalom.  
 

Zloženie  
(v g na liter média): 

 

Mozgová infúzia 12,5 

Infúzia z hovädzieho srdca 5 

Proteózový peptón 10 

Chlorid sodný 5 

Glukóza 5 

Fosforečnan disodný 2,5 

Vit K 1 

L-cysteín 0,4 
 

  

pH: 7,2 ±0,2 

Farba: svetlá 

  

Typy vzoriek: Všetky typy klinických vzoriek, kde je podozrenie na prítomnosť anaeróbnych 
baktérií. 

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: 24/48  hodín  pri 35±2°C, aneróbne 
 

Kontrola kvality:  

Mikroorganizmus Rast 

Clostridium perfringens CCM4435 + 

Nenaočkované médium - 
 

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%. 
 

Dodatočná kontrola kvality: Pred použitím odporúčame skúmavky a fľaše s tekutým kultivačným médiom   
nechať  inkubovať aspoň 16 hodín pri 37°C. Skúmavky a fľaše s podozrením na 
kontamináciu (zákal média) vyradiť. 

Obmedzenia testu: Na identifikáciu je potrebné použiť čistú kultúru. Konečná identifikácia si vyžaduje 
ďalšie morfologické, biochemické a/alebo sérologické testy. 
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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. 
 

Použité symboly na vonkajšom 
obale: 

 

 

 

In vitro diagnostická pomôcka 
 

 

 

 

                                               Len na jedno použitie 
 

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

Balenie 

MKM 06017 Skúmavka, 10 ml (10 ml) 10 ks 

MKM 06028 Skúmavka 5 ml (5 ml) 10 ks 
 

  

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

 


