BTL spółka z o.o.
Zakład Enzymów i Peptonów
Rodac ConTact Test do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
Nr katalogowy PR - 0090
Płytki odciskowe (PR 0090) słuŜą do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni (np. stołów,
sprzętu, ścian) metodą kontaktową oraz powietrza metodą sedymentacyjną.
Wielkość opakowania: 20 płytek
Powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm
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Sposób uŜycia:
próbki (odciski) naleŜy pobierać z suchych powierzchni.
1.
2.
3.
4.

Przed uŜyciem płytki doprowadzić do temperatury pokojowej.
Otworzyć płytkę nie dotykając palcami podłoŜa.
PodłoŜe docisnąć do badanej powierzchni na około 10 sekund.
Płytkę nakryć, opisać i inkubować w temperaturze 37°C±1°C do 48 godzin.
Inkubację płytek moŜna prowadzić takŜe w temperaturze pokojowej, jednak wzrost mikroorganizmów
będzie opóźniony o kilka dni.
5. Odczytu dokonywać, co 24 godziny, licząc ilość otrzymanych kolonii (jedna kolonia odpowiada jednemu
drobnoustrojowi na powierzchni badanej).
6. W przypadku kontroli skaŜenia mikrobiologicznego powietrza metodą sedymentacyjną, otwarte płytki
pozostawić na około 60 minut.
Po tym czasie płytkę zamknąć i pozostawić jak w pkt 4) i 5).
JeŜeli w warunkach laminarnego przepływu powietrza wymagany jest dłuŜszy czas ekspozycji płytki niŜ 60
minut, naleŜy zmieniać płytki co godzinę (wysuszenie powierzchni podłoŜa). Wynik kontroli stanowi sumę
kolonii na płytkach eksponowanych w kolejnych godzinach.
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7. Wynik podać w jtk na 1 cm lub 100 cm (w przypadku powierzchni) lub w 1 m (w przypadku powietrza).
Wynik zinterpretować zgodnie z wymogami placówki monitorującej.
Przechowywanie:
w temperaturze pokojowej (15-25°C) do daty przydatn ości podanej na opakowaniu.
Nie zamraŜać. W przypadku otwarcia torebki foliowej, zabezpieczającej produkt, przechowywać w
temperaturze 2-8°C i zu Ŝyć w ciągu 3 dni.
Środki ostroŜności:
-

wyłącznie do diagnostyki in vitro.

-

do wykorzystania wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

-

z uŜytym materiałem obchodzić się jak z materiałem potencjalnie zakaźnym (po zakończeniu badań materiał
naleŜy zniszczyć metodą termiczną lub w inny sposób).
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