bezodczynnikowy zestaw

STAPHYtest 24
nr kat. 10010223
WYGODNA IDENTYFIKACJA NAJWAŻNIEJSZYCH KLINICZNIE GATUNKÓW
RODZAJU STAPHYLOCOCCUS
Zestaw STAPHYtest 24 jest przeznaczony w pierwszej kolejności do ostatecznej kierunkowej
identyﬁkacji gatunków rodzaju Staphylococcus izolowanych z materiału klinicznego oraz
ich różnicowania wobec pozostałych gram-dodatnich, katalazo-dodatnich ziarenkowców.
Zestaw umożliwia przeprowadzenie czterdziestu badań z pomocą dwudziestu czterech testów
biochemicznych oraz ocenę wizualną a także ocenę z pomocą aparatu. Standardowymi off-line
testami zestawu są: przesiewowe potwierdzenie koagulazy oraz wzrostowe potwierdzenie
oporności na nowobiocynę. Testy umiejscowione są w studzienkach potrójnego paska dzielonej płytki
do mikromiareczkowania; jeden potrójny pasek służy do identyﬁkacji jednego szczepu. Identyﬁkację
można uzupełnić, zgodnie z zaleceniami oprogramowania oceniającego, następującymi testami:
VPtest, PYRAtest ewentualnie OXItest dostarczanymi w postaci pasków diagnostycznych

Zestaw zawiera 24 testy biochemiczne:

dla bardziej szczegółowego wyrażenia barw dodatnich oraz ujemnych reakcji należy zastosować Porównawczą skalę barw do STAPHYtest 24

Zestaw zawiera :
•
•
•
•
•

10 paneli identyﬁkacyjnych (każdy do identyﬁkacji 4 szczepów) z wysuszaczem
Instrukcję obsługi wraz z tabelą identyﬁkacyjną
10 PE torebek do inkubacji
40 formularzy do wpisywania wyników
Ramkę płytki z pokrywą (z nadrukiem)

Zalety zestawu STAPHYtest 24:
•
•
•
•

Niezawodna ostateczna identyﬁkacja do gatunku
Ocena: wizualna i z pomocą czytnika
Wygodny bezodczynnikowy zestaw
Zminimalizowanie potrzeby wykonania dodatkowych testów

Producent: PLIVA-Lachema Diagnostika s.r.o., w Polsce przy ul. Szamocińskiej 21,
61-417 Poznań, tel. kom. +48 510 251 115, e-mail: tvrdon@lachema.cz, www.lachema.com

STAPHYtest 24 oraz dodatkowe akcesoria:
Nr kat.

Nazwa wyrobu

10010223
10003329
10003369
10003324
10003375
10003344
10003379
10003371
50001697
50001518
50003500
50003505

STAPHYtest 24
VPtest
Odczynnik do testu ACETOINA
OXItest
Odczynnik do testu OXItest
PYRAtest
Odczynnik do testu PYR
Sterylizowany olej paraﬁnowy
NOVOBIOCINA
BACITRACINA S
Porównawcza skala barw do STAPHYtest 24
Książka kodów do STAPHYtest 24

Ilość badań/op.

Ważność/
miesięcy

40
50
100
50
500
50
500
180
100
100

12
12
18
12
12
12
12
12
12
10

Lista taksonów:
Aerococcus viridans, Dermacoccus nishinomiyaensis, Kocuria kristinae, Kocuria rosea, Kocuria varians, Macrococcus
bovicus, Macrococcus caseolyticus, Macrococcus carouselicus, Macrococcus equipersicus, Micrococcus spp., Rothia
mucilaginosa, Staphylococcus arlettae, Staphylococcus aureus ssp.anaerobius, Staphylococcus aureus ssp. aureus,
Staphylococcus auricularis, Staphylococcus capitis ssp.ureolyticus, Staphylococcus capitis ssp. capitis, Staphylococcus
caprae, Staphylococcus carnosus ssp. carnosus, Staphylococcus carnosus ssp utilis, Staphylococcus cohnii ssp.urealyticum,
Staphylococcus cohnii ssp. cohnii, Staphylococcus condimenti, Staphylococcus delphini, Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus equorum, Staphylococcus fellis, Staphylococcus gallinarum, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus
hominis ssp.novobiosepticus, Staphylococcus hominis ssp. hominis, Staphylococcus hyicus, Staphylococcus chromogenes,
Staphylococcus intermedius, Staphylococcus kloosii, Staphylococcus lentus, Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus
lutrae, Staphylococcus muscae, Staphylococcus pasteuri, Staphylococcus piscifermentans, Staphylococcus saprophyticus
ssp.saprophyticus, Staphylococcus saprophyticus ssp. bovis, Staphylococcus sciuri, Staphylococcus schleiferi ssp.
coagulans, Staphylococcus schleiferi ssp. schleiferi, Staphylococcus simulans, Staphylococcus vitulinus, Staphylococcus
warneri, Staphylococcus xylosus

