InTray™ COLOREX™ YEAST
Хромогенна селективна среда за Candida
видове
Предначзначение
InTray™COLOREX™
Yeast
е
хромогенна
среда
за
откриване
и
идентификация на определени видове
Candida в клинични проби. Използва се и
за откриване на Malassezia pachydermatis
във ветеринарната медицина.
Принцип на системата
Средата е предначначена за лесно
и бързо определяне на на определени
видове дрожди чрез специфична промяна
на цвета при инкубация за 24 часа. При
подходящо оцветяване на колонията се
предполагат положителни резултати.
Следните
видове
Candida
са
откриваеми с помощта на селективната
среда:
Candida видове
C. albicans
C.tropicalis
C. glabrata
C. krusei
C. dubliniensis

Промяна в цвета
зелено до синъосиво
тъмно синъо с
пурпурен ореол
около колонията
тъмно розово
светло розово с
назъбени бели
краища
тъмно кафеникаво
зелено

Горните
няколко
вида
представляват
повече
от
95%
от
инфекциите, причинявани от Candida.

Някои други Candida видове могат
да предизвикат розово-сиво оцветяване.
Дрожди
Malassezia
pachydermatis

Промяна в цвета
керемидено
червено с тъмен
център

Тези дрожди често се намират в
ушите на кучетата. Растат по- бавно от
Candida дрождите. За да се появи цвета,
инкубирайте за 48-72 часа. Освен това
колониите изглеждат восъчни за разлика
от характерната текстура на колониите на
Candida.
Събиране и третиране на пробите
InTray™COLOREX™ Yeast може да се
използва за орални, вагинални и уринни
проби или кожа и косми за кожни
инфекции. Вземете пробата по стандартна
процедура и поставете материала или
натрийте тампона на повърхността на
средата.
Инокулиране и изолиране
Стъпка 1: Темперирайте петрито на
стайна температура.
Стъпка
2:
Инокулиране:
Издърпайте покривното фолио от долния
ляв ъгъл, така че да виждате изцяло
предпазното фолио над агара. Махнете
предпазното фолио и го изхвърлете (фиг.
1). Не махайте белия филтър върху
страничния процеп.

Фиг. 1

Като
използвате
стерилна
техника,
вземете проба с памучен тампон или
микробиологично йозе. Поставете пробата
на повърхността на агара (фиг.2).

Фиг.2

Стъпка 3: Изолиране: Щриховайте
агара със стерилно микробиологично йозе.
Този метод позволява растеж на отделни
колонии, което помага при идентификация
в култура от смесени видове.
За уринни проби – инокулирайте
агара, като използвате калибрирано йозе
(0.01 ml). Потопете йозето в урината (А) и
после инокулирайте агара в дълбочина.
Калибрираното
йозе
позволява
преброяване на колониите.
Със стерилно микробиологично йозе
(В) щриховайте напред и назад през
инокулираната площ (фиг.3).
Colony count = (#colonies/10µl/ml x
100µl/ml)

Фиг.3

За всички други проби
1. След инокулиране на агара
щриховайте
инокулираната
област със стерилно йозе.
2. Завъртете петрито на 80-90
градуса и щриховайте първата
площ (1) със стерилно йозе.
3. Завъртете петрито на още 800 900 и щриховайте втората площ
(2) със стерилно йозе. (фиг.4)

Фиг.4
Стъпка
4:
Запечатайте
обратно
петрито,
като
притиснете
добре
краищата на покривното фолио към
пластмасовата подложка. Затворете
плътно от всички страни (фиг.5).
Означете петрито с името на
пациента.

Фиг.5

Инкубирайте петрито до 72 часа на
370С и наблюдавайте за растеж на
колонии и специфична промяна в цвета
през прозорчето. НЕ ОТВАРЯЙТЕ
ПЕТРИТО.
Ограничения на процедурата
Богати на материал проби могат да
предизвикат конфлуентен растеж и да
попречат на разчитането на специфичното
оцветяване.
Контрол на качеството
Продуктите са тествани с култури от
посочените
видове
(ATCC
щамове).
Качествен контрол се осъществява при
производството
на
всяка
партида.
Доказана е способността на средата да
поддържа
растежа
и
очакваната
морфология на колониите, както и
очакваните биохимични реакции. BioMed
осъществява контрол по качеството за
целия срок на годност на продукта.
Съхранение
При
получаване
съхранявайте
С.
Избягвайте
петритата
на
20-80
замразяване или продължително излагане
на температури по-високи от 300С.
Продуктът има срок на годност 6 месеца
при стайна температура и 1 година при
съхранение в хладилник от датата на
производство.
Не
използвайте,
ако
средата демонстрира влошено качество
или дава признаци на замърсяване.
Реагенти
InTray™COLOREX™ средата съдържа
агар,
пептон
и
други
екстракти;
хромогенни добавки и хлорамфеникол.

Предпазни мерки
Само за in vitro диагностика.
Веднъж
инокулирано
и
запечатано,
петрито да се отваря само при осигурени
условия
на
безопасност.
Поради
присъствието на инфекциозни материали,
петритата да се автоклавират или тертират
по
друг
подходящ
начин
преди
изхвърляне.
Внимание!
Този продукт съдържа вещество,
считано
в
щата
Калифорния
като
канцерогенно, предизвикващо детеродни
дефекти, както и други вреди на
репродуктивната система
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