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Produkt Kat. č.

Uricult Plus 10 testů 67465

Uricult Trio 10 testů 68197

Cultura M 230 V 05866

Teploměr, příslušenství 05724

Stojánek, příslušenství 139248
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Je to tak jednoduché!

Ponořit nebo polít Inkubovat Vyhodnotit

Jednoduchá 
kultivace moči přímo 
v místě péče.

www.aidian.cz

8081-03CZ, 01/20120 Aidian® a Uricult® jsou registrované ochranné známky společnosti Aidian Oy. Společnost Aidian má více než 40 let zkušeností 
ve vývoji, výrobě a prodeji diagnostických testů a systémů určených pro profesionální použití ve zdravotnictví.

Cultura M je jednoduchý a praktický inkubátor pro 
kultivaci při teplotách v rozmezí 25–45 °C. Pro snadnou 
inkubaci testů je dostupný teploměr a stojánek. 

Uricult®



Efektivita nákladů

• Dlouhá doba použitelnosti

• Inokulovaný test lze transportovat

• Skladování při pokojové teplotě

Vysoká kvalita

• Vysoká kvalita prokázaná desítkami let 
zkušeností 1

• Uživatelé po celém světě

• Prověřený pracovní postup 1–3

Snadno použitelný

• Tři jednoduché kroky:  
Ponořit – Inkubovat – Vyhodnotit

• Vhodný i pro zdravotnické pracovníky  
bez laboratorních zkušeností

• Inkubace a vyhodnocení v místě péče

• Selektivní média pro předběžnou 
identifikaci bakterií

Proveďte test před zahájením léčby

• Předběžná identifikace bakteriurie

• V primární péči, ve zdravotnických 
centrech, na odděleních nemocnic  
a v laboratořích

• Výsledky dostupné již druhý den 
pomáhají při rozhodování o léčbě

Dostupné produkty

Uricult® Plus obsahuje média CLED a MacConkey a také selektivní enterokokové médium 
pro detekci enterokoků a streptokoků skupiny B.

Uricult® Trio obsahuje média CLED a MacConkey a také médium E. coli pro detekci 
gramnegativních organismů produkujících β-glukuronidázu. Na médiu E. coli lze kultivovat 
rovněž některé kvasinky.

Uricult je kultivační dip-slide test určený k diagnostice infekcí močových 
cest (UTI) pomocí detekce mikroorganismů ve vzorcích moči. Test lze 
provádět přímo přímo v místě péče, nebo destičky použít jako praktické 
transportní médium pro vzorky určené ke kultivaci. Testy Uricult se třemi 
médii jsou dostupné ve dvou různých, jednoduše použitelných verzích.

Jednoduchá 
kultivace moči přímo 
v místě péče.


