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Médium agarové podľa Bairda a Parkera (BPA) 
 

 

 
Kontrola kvality:           

Typ kontroly Naočkovaná kultúra Výsledok 

pozitívna kontrola Staphylococcs aureus CCM3953 čierne alebo iné, lesklé a vypuklé 

kolónie obklopené zónou presvetlenia 

Staphylococcus epidermidis CCM 4418 čierne kolónie bez zóny presvetlenia 

negatívna kontrola Escherichia coli CCM 3954 úplná inhibícia rastu 

 

 

Výrobca 

EnviroLab s.r.o.  

Galvaniho 7 

821 04 Bratislava 

Slovenská republika 

 

Prevádzka:  

Obchodná ulica 7 

946 51 Nesvady 

Slovenská republika 

 

 

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka. 

Len na profesionálne použitie. 

Sterilné 

  

Určenie: Výrobok je určený na izoláciu a stanovenie počtu koagulázo- pozitívnych 

stafylokokov z potravín a iných materiálov. 

Obsah balenia: 18 ml v petriho miske 

  Zloženie: enzymatický kazeínový hydrolyzát, hovädzí extrakt, kvasnicový extrakt, L-

glycín, pyruvát sodný, chlorid lítny, agar, žĺtok, teluričitan draselný, 

demineralizovaná voda 

Skladovanie: Skladujte v chlade pri teplote +4°C až +6°C. 

Použiteľnosť: Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 24 hod. 

Pracovný postup: Sterilnou pipetou preneste  0,1 ml tekutej analyzovanej vzorky,  v prípade 

iných vzoriek  0,1 ml riedenia 10-1  na povrch selektívneho média BPA. Ak je 

potrebné postupujte rovnako pri očkovaní riedenia 10-2 a ďalších riedení. 

Misky naočkované a obrátené hore dnom inkubujte 24 h ± 2 h v termostate pri 

teplote 35°C alebo 37°C.  Podľa potreby predĺžte kultiváciu o 24 h ± 2 h. Po 

inkubácii na selektívnom médiu vyhodnocujte prítomnosť typických 

a atypických kolónií koagulázopozitívnych stafylokokov. Atypické kolónie 

potvrďte pomocou ďalších testov. 

Informácia pre používateľov: Pôdu nepoužívajte, ak nesie známky mikrobiálnej kontaminácie, zmenu farby, 

vysušenie, prasknutie alebo iné znaky poškodenia.  Všetky vzorky a 

inokulované produkty musia byť považované za potenciálne infekčné a pri 

manipulácii s nimi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia podľa platných 

predpisov. 

Nepoužívajte po dátume exspirácie. 

Použité aj nepoužité produkty likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle 

platných predpisov. 

Pokyny pre prípad poškodenia obalu: V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu. 


