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Uricult
®
 Trio Model Chart

Jednoduchá kultivace 
moči přímo na pracovišti.
• Informace pro objednání: 68197 Uricult Trio, 10 testů

• Médium CLED pro celkový počet bakterií

• Selektivní MacConkey médium pro gramnegativní bakterie

• E. coli médium pro gramnegativní β-glukuronidázu produkující organizmy 
jako je E. coli, na kterém mohou růst i některé kvasinky

• Detekční rozsah 103-107 CFU/ml

• Uchovávejte při teplotě 7-25°C, chraňte před průvanem a výkyvy teplot

• Doba použitelnosti šest měsíců od data výroby

• Inkubace při 36 ± 2 °C po dobu 16-24 hodin, v některých případech může 
být požadována inkubace dalších 24 hodinh 

Odběr vzorku
Před odběrem vzorku pro bakteriální kultivaci by měla být moč v močovém 
měchýři po dobu čtyř hodin. Vzorek inokulujte hned po odběru nebo ho před 
inokulací můžete uchovat v chladničce (2-8 °C) po dobu až 24 hodin. Některé 
léky (zejména antibiotika) mohou ovlivnit výsledky. Vzorek by proto neměl být 
odebírán dříve než 48 hodin po poslední dávce léků.

Je to tak jednoduché! 

InkubovatPonořit nebo polít Vyhodnotit
Více informací naleznete v návodu k použití.

Uricult® Trio
Systém pro detekci bakteriurie založený na kultivaci.

757-02CZ, 08/2021. Aidian® a Uricult® jsou registrované ochranné známky společnosti Aidian Oy. Společnost Aidian má téměř 50 let zkušeností ve vývoji, 
výrobě a prodeji diagnostických testů a systémů určených pro profesionální použití ve zdravotnictví. 
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Mikroorganismy na médiích

Uricult® Trio
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Grampozitivní bakterie Gramnegativní bakterie


