Σεςτ Χρωματομετρικισ Απεικόνιςθσ τθσ EnZquik για

Ολικά Αερόβιουσ Οργανιςμοφσ – ΙΙ
Ζνα Γριγορο Σεςτ Απεικόνιςθσ για Ολικά Αερόβιουσ
Οργανιςμοφσ απευκείασ από οποιαδιποτε επιφάνεια
(πάγκουσ εργαςίασ ή επιφάνειεσ τροφίμων)
Σο Σεςτ Απεικόνιςθσ Ολικά Αερόβιων Οργανιςμϊν, είναι μία ενηυματικι
δοκιμαςία και αποτελείται από υποςτρϊματα που αναγνωρίηουν ζνηυμα
που παράγονται από τα βακτιρια. Με τθν εφαρμογι ενόσ ειδικοφ υγροφ,
εμφανίηεται ζνα χρϊμα εφόςον το τεςτ είναι κετικό.
Ζνα κετικό αποτζλεςμα υποδεικνφεται από Μωβ ι Μπλε Χρϊμα και ςε
αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχουν τουλάχιςτον 1000 cfu ςτο δείγμα.
Η ανίχνευςθ οποιουδιποτε μικροοργανιςμοφ ςε επαρκείσ ποςότθτεσ
μπορεί να αποτελζςει ζνδειξθ για παρουςία επιβλαβϊν πακογόνων.

Cat.No.EZ-3302CTO-II
Περιεχόμενα του Πακζτου:
40 προ-βρεγμζνα Τεςτ (Swabs)
40 αρικμθμζνεσ ετικζτεσ για τα Τεςτ
1 φιάλθ Αντιδραςτθρίου Α (καταχωρητήσ)
1 φιάλθ Αντιδραςτθρίου C
(χημικό εμφάνιςησ χρώματοσ)
1 φιάλθ Θετικοφ Ελζγχου Αντιδραςτ.
1 Θικθ Προϊόντων
1 φφλλο καταγραφισ αποτελεςμάτων
υνκικεσ αποκικευςθσ:
Αποκθκεφετε ςε κερμοκραςία 2-8 ˚C
Τα τεςτ μποροφν να μεταφζρονται ςε
κερμοκραςίεσ 2-30 ˚C

θμείωςθ: Σο τεςτ χρθςιμοποιεί Ενηυματικι Αντίδραςθ:
Μθ χρθςιμοποιείτε με ειριακά Αραιωμζνα Διαλφματα ι Τγρά κακότι διαλφουν τα ζνηυμα και ςβινουν το κετικό
χρωματικό αποτζλεςμα.
Αν πραγματοποιείται Ζλεγχοσ Ποιότθτασ, χρθςιμοποιείτε μόνο καλλιεργθμζνα βακτιρια κάτω των 16-18 ωρϊν ηωισ,
μεγαλωμζνα ςε τριβλία με άγαρ αίματοσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ τα δραςτικά βακτθριακά ζνηυμα μπορεί να
απουςιάηουν.
Χρθςιμοποιείτε το τεςτ μόνο ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ. Κάκε αποκλίνουςα χριςθ ακυρϊνει τον ζλεγχο.
ε επιφάνειεσ με πικανι υψθλι ςυγκζντρωςθ βακτθρίων, παράγονται επαρκι βακτθριακά ζνηυμα που ανιχνεφονται
εφκολα.

ΤΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΣΟΤ ΣΕΣ:
Τα βακτιρια ευκφνονται για τθ φκορά των τροφίμων και τθν πλειοψθφία των αςκενειϊν που πθγάηουν από τρόφιμα, ωσ
αποτζλεςμα μθ επαρκοφσ κακαριςμοφ και ςυνκθκϊν υγιεινισ. Η παραδοςιακι μζκοδοσ ανίχνευςθσ αυτϊν των βακτθρίων
είναι θ καλλιζργειά τουσ για τουλάχιςτον 24-48 ϊρεσ, και θ εκ των υςτζρων εκτίμθςθ τθσ πικανισ μόλυνςθσ του δείγματοσ
τθ ςτιγμι τθσ μζτρθςθσ. Το Τεςτ Χρωματομετρικισ Απεικόνιςθσ τθσ EnZquik για Ολικοφσ Οργανιςμοφσ πραγματοποιεί
αυτόν τον ζλεγχο ςε 20 λεπτά.
Το Τεςτ Ολικϊν Οργανιςμϊν είναι ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ενηφμων, αποτελοφμενο από ςυνκετικά υποςτρϊματα τα
οποία, ςτθν παρουςία ςυγκεκριμζνων ενηφμων προκαλοφν μία χθμικι αντίδραςθ. Η αντίδραςθ αυτι, ςε ςυνδυαςμό με
ζνα χθμικό εμφάνιςθσ, προκαλεί μία χρωματικι αντίδραςθ ςτθν κεφαλι του Τεςτ.
ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ:
Το Τεςτ Ολικϊν Οργανιςμϊν είναι ζνα Γριγορο Τεςτ Απεικόνιςθσ, για τθν ανίχνευςθ Ολικϊν Οργανιςμϊν απευκείασ από
επιφάνειεσ όπωσ πάγκουσ εργαςίασ ι και επιφάνειεσ τροφίμων. Αποτελεί τθν Πρϊτθ Γραμμι Άμυνασ για τθν ανίχνευςθ
βακτθριακισ μόλυνςθσ πριν τθ ςυςκευαςία ι τθν αποςτολι του προϊόντοσ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ:
Μθ χρθςιμοποιείτε τα αντιδραςτιρια μετά τθν θμερομθνία λιξθσ.
Αποφφγετε πλιρωσ οποιαδιποτε επαφι με τθν κεφαλι του Τεςτ.
Προφυλάξτε το ςτόμιο των ςταγονόμετρων από οποιαδιποτε επαφι για τθν αποφυγι επιμόλυνςισ τουσ.
Πλφνετε τα χζρια μετά τθ χριςθ.
Το αντιδραςτιριο C είναι όξινο και μπορεί να προκαλζςει κθλίδεσ ςε επαφι με το δζρμα. Η τοπικι αποχρωμάτιςθ του
δζρματοσ είναι προςωρινι και επιφανειακι και μπορεί να μειωκεί με απευκείασ πλφςθ με ςαποφνι και ηεςτό νερό.
Χρθςιμοποιείτε μόνο τα Τεςτ που παρζχονται ςτο Πακζτο. Μθ χρθςιμοποιείτε άλλα μζςα ςυλλογισ δειγμάτων.
Απορρίπτεται με τυπικζσ μεκόδουσ, δεν απαιτείται ειδικι μεταχείριςθ κακότι τα αντιδραςτιρια καταςτρζφουν τυχόν
βακτιρια πάνω ςτο Τεςτ.

ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΕΣ:
Προφυλάξτε το ςτόμιο των ςταγονόμετρων από οποιαδιποτε επαφι για τθν αποφυγι επιμόλυνςισ τουσ.
Σα Σεςτ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μεμονωμζνα ι ςε παρτίδεσ.

1)

Τοποκετιςτε μία αρικμθμζνθ ετικζτα πάνω ςε κάκε προ-βρεγμζνο Τεςτ προσ χριςθ και
καταγράψτε τα αποτελζςματα ςτο Φφλλο Καταγραφισ.

(βήμα 1)

2)

Προςκζςτε 2 ςταγόνεσ Αντιδραςτθρίου Α ςτθν κεφαλι του Τεςτ

(βήμα 2)

3)

Τρίψτε τθν κεφαλι του Τεςτ (εφαρμόηοντασ μζτρια πίεςθ και περιςτρζφοντάσ το) ςτθν επιφάνεια προσ ζλεγχο.
(ςε επιφάνεια 5cm x 10cm κατά προτίμθςθ – αν αυτό δεν είναι εφικτό χρθςιμοποιιςτε τθ μεγαλφτερθ δυνατι
επιφάνεια)

(βήμα 3 - παραδείγματα χρήςησ)

4)

Κολλιςτε το Τεςτ ςτον πίνακα με τθν ετικζτα του ζτςι ϊςτε θ κεφαλι να προεξζχει.
Τοποκετιςτε μία χαρτοπετςζτα κάτω από τθν κεφαλι.
(βήμα 4)
Για τθ ςυλλογι επιπλζον δειγμάτων επαναλάβετε τα βιματα 1 ζωσ 5 ςε αυτό το ςθμείο

5)

Αφοφ ζχουν ςυλλεχκεί όλα τα δείγματα, περιμζνετε τουλάχιςτον 20 λεπτά και
προςκζςτε 1 ςταγόνα Αντιδραςτθρίου C ςτθν κεφαλι του κάκε Τεςτ.
θμείωςθ: Σο Αντιδραςτιριο C μπορεί να προςτεκεί οποιαδιποτε ςτιγμι μετά τα
20 λεπτά, μζχρι και 24 ϊρεσ αργότερα
(βήμα 5)

6)

Παρατθρείςτε το χρωματικό αποτζλεςμα ςτο Τεςτ 2-3 λεπτά μετά τθν προςκικθ του Αντιδραςτθρίου C
θμείωςθ: Συχόν κακυςτζρθςθ ςτθν παρατιρθςθ του χρϊματοσ ακυρϊνει το Σεςτ

ΘΕΣΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ:
Σο κετικό αποτζλεςμα του Σεςτ Ολικϊν Οργανιςμϊν, υποδεικνφεται από μία Μωβ ι
ςυχνά και Μπλε απόχρωςθ ςτθν κεφαλι, ςε ςθμεία ι κθλίδεσ. Οι κθλίδεσ μπορεί να
βρίςκονται οπουδιποτε ςτθν επιφάνεια τθσ κεφαλισ, ςε ςχθματιςμοφσ που μπορεί να
ποικίλουν, αναλόγωσ του αρικμοφ και τθσ κατανομισ των βακτθρίων ςτθν επιφάνεια.

ΑΡΝΗΣΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ:
Σο αρνθτικό αποτζλεςμα του Σεςτ υποδεικνφεται από τθν απουςία Μωβ ι Μπλε
χρϊματοσ όπωσ φαίνεται ςτθ φωτογραφία. υνικωσ θ κεφαλι παραμζνει εντελϊσ
αχρωμάτιςτθ, αλλά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να εμφανιςτεί μία αμυδρι ροη ι
κίτρινθ απόχρωςθ υποδεικνφοντασ και πάλι το αρνθτικό αποτζλεςμα του Σεςτ.

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΣΕΣ:
Το Τεςτ Ολικϊν Οργανιςμϊν είναι ζνα τεςτ απεικόνιςθσ για τθν ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ βακτθρίων Ολικϊν Οργανιςμϊν.
Δεν διακρίνει μεταξφ διαφορετικϊν τφπων βακτθρίων. Παρόλ’ αυτά, μία κετικι αντίδραςθ αποτελεί ζνδειξθ τθσ πικανισ
παρουςίασ πακογόνων βακτθρίων, τα οποία μπορεί να βρίςκονται ςε ποςότθτεσ επαρκείσ για τθν πρόκλθςθ αςκενειϊν ι
αλλοίωςθσ τθσ τροφισ. Οι Ολικοί Οργανιςμοί δεν ζχουν ελεγχκεί ςε όλα τα προϊόντα διατροφισ. Συνεπϊσ, ενδζχεται να
υπάρχουν διατροφικά προϊόντα που αντιδροφν με τα Αντιδραςτιριά μασ. Επικοινωνιςτε με τον παραςκευαςτι για τυχόν
ερωτιςεισ.
ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΧΡΗΣΗ:
Το τεςτ Θετικοφ Ελζγχου Αντιδραςτθρίων κα πρζπει να πραγματοποιείται ςε εβδομαδιαία βάςθ. Μία ιςχυρι αντίδραςθ
αναμζνεται να προκφψει εντόσ 1 λεπτοφ από τθν εφαρμογι του Θετικοφ Ελζγχου Αντιδραςτθρίων και του Αντιδραςτθρίου
C ςτθν κεφαλι του Τεςτ. Αν προκφψει αςκενισ ι κακόλου αντίδραςθ, τα αντιδραςτιρια δεν είναι κατάλλθλα για χριςθ.
Κατά τθ διεξαγωγι του τεςτ Αρνθτικοφ Ελζγχου αντιδραςτθρίων, θ κεφαλι του Τεςτ πρζπει να παραμείνει άχρωμθ ι να
αποκτιςει αχνι ροη ι/και κίτρινθ απόχρωςθ κατά τθ διάρκεια και ςτο πζρασ του ενόσ λεπτοφ από τον ζλεγχο.
ΗΜΕΙΩΗ: Πριν τθ διεξαγωγι του Τεςτ, αν χρθςιμοποιείτε το Τεςτ Ολικϊν Οργανιςμϊν για πρϊτθ φορά, ςυνίςταται να
πραγματοποιιςετε ζνα Θετικό και ζνα Αρνθτικό Ζλεγχο Αντιδραςτθρίων για να εξοικειωκείτε με τισ ενδείξεισ του κετικοφ
και του αρνθτικοφ αποτελζςματοσ.
ΣΕΣ ΘΕΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ:
ΗΜΕΙΩΗ: Τα τεςτ Ελζγχου Αντιδραςτθρίων δεν περιζχουν ενεργά βακτιρια.
Αποφφγετε κάκε επαφι των φιαλϊν των Αντιδραςτθρίων με τθν κεφαλι του Τεςτ.
1. Προςκζςτε 2 ςταγόνεσ Θετικοφ Ελζγχου Αντιδραςτθρίων και 2 ςταγόνεσ Αντιδραςτθρίου Α ςτθν κεφαλι ενόσ
Τεςτ από το Πακζτο.
2. Προςκζςτε 2 ςταγόνεσ Αντιδραςτθρίου C ςτθν κεφαλι του Τεςτ.
3. Περιμζνετε 1 λεπτό.
4. Ελζγξτε τθν κεφαλι του Τεςτ για εμφάνιςθ ανοιχτοφ ι ςκοφρου Μωβ χρϊματοσ.
5. Επαναλάβετε αν το Μωβ χρϊμα δεν εμφανιςτεί.
ΣΕΣ ΑΡΝΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ:
1. Προςκζςτε 2 ςταγόνεσ Αντιδραςτθρίου Α και 2 ςταγόνεσ Αντιδραςτθρίου C ςτθν κεφαλι ενόσ Τεςτ από το
Πακζτο.
2. Περιμζνετε 1 λεπτό.
3. Ελζγξτε τθν κεφαλι του Τεςτ. Ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα υποδεικνφεται από τθν απουςία χρωματιςμοφ ι τθν
παρουςία αχνοφ ροη ι/και ανοιχτοφ κίτρινου χρϊματοσ.
4. Επαναλάβετε αν εμφανιςτεί ανοιχτό ι ςκοφρο Μωβ χρϊμα.

