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Microbial Detection Kits 

استفاده از اسالیدهای 
TM

Microbcheck روشی سرییرو و سراده در  

بیرسی نمونه های پزشکی، غذایی، آب، فاضالب و سطوح است کره برا 

دارا بودن دو نوع محیط کشت مختلف در دو طری،، امرکران بریرسری 

همزمان نمونه ها از لحاظ آلودگی های مختلف میکیوبی را مهریرا مری 

سازد.  

مزایا:  

 امکان   آزمایش در محل نمونه گییی  

 انجام ساده  شامل؛   فیو بیدن در نمونه گیماگذاری - تفسیی -  

 قابلیت نگهداری به مدت چند ماه در دمای  یخچال   

 مناسب بیای شناسایی   انواع آلودگی های میکیوبی  

 قیمت مناسب   

 عدم نیاز به فیایندهای زمانبی و پیهزینه تهیه محیط کشت   

 قابل انجام توسط افیاد غییمتخصص و بدون نیاز به دستگاه هرای  

خاص  

جهت بیرسی آلودگی میکیوبی سطوح و بسیاری از مایعات مانرنرد آب، 

شیی، رنگ های محلول در آب، وسایل آرایشی، ادرار و غییه.  

 مناسب آزمایشگاه های میکیوبیولوژی، کلینیک ها و  بیای کنتیل  

بهداشتی در تولید مواد غذایی و غییه.  

توجه: تنها چند مایکیولیتی از نمونه توسط اسالید بیداشته می شرود و 

در نتیجه عوامل ضد باکتییایی و آفت کش ها ) Biocides ( موجرود 

در مایعات صنعتی و روی سطوح در محیط کشت رقیق شرده و 

اجازه رشد باکتیی ها با تداخل کمتیی را می دهند. الزم به ذکری 

است که محیط های مایو وجود/عدم وجود ) Presence/Absence  ،)

اغلب نیازمند افزودنی هایی مانند  Sodium thiosulfate جرهرت  
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زیست کاوش اریانیان   
 

شیکت زیست کاوش اییانیان )ایبیسکو( دارای سرال هرا 

تجیبه در زمینه تخصصی میکیوبیولوژی در کشور، تولید 

کننده انواع محصوالت میکیوبیولوژی با باالتیین کیفیرت 

و مطابق با به روزتیین استانداردهای جهانی است. شیکت 

ایبیسکو ارائه دهنده ی محیط های کشت میکیوبری )برا 

بیند ایبیسکو( و انواع کیت های شناسایی میکیوبری )برا 

بیند میکیوب چک( مرورد اسرترفراده در بسریراری از 

آزمایشگاه های آب و فاضالب، پزشکی، غذایی، دارویی و 

نفت و پتیوشیمی است.   
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: شناسایی و شمارش تعداد کل باکتیی های موجود در مایررعررات و کاربرد 

 سطوح.

دارای محیط کشت غرنری آگراردار برا   TBC TMMicrobCheckاسالیدهای 

فیموالسیون ویژه در دو سمت  هستند. با استفاده از این اسالیدها، شمارش ترعرداد 

کل میکیوارگانیسم های هوازی موجود در یک نمونه مایو یا یک سطح به آسرانری 

موجود در محیط کشت این اسالیدها، از طییرق ایرجراد  TTCامکان پذیی است.  

واکنش با آنزیم های تولیدشده در تنفس هوازی باکتیی ها، باعث تغییی رنگ کلنی 

 ها از سفید به قیمز و بنابیاین سهولت بیشتی در شمارش می شود.
 

 نمونه گیری: مایعات

پس از بییون آوردن اسالید از داخل فالکون استییل، آن را به داخل مرایرو مرورد 

بیرسی فیو ببیید. سپس اسالید را بییون آورده و به آرامی تکان دهیرد ترا مرایرو 

اضافی از روی محیط اسالید پاک شود. پس از آن اسالید را به داخل فالرکرون آن 

 بیگیدانید و در فالکون را به خوبی ببندید.

 

 نمونه گیری: سطوح

اسالید را از داخل فالکون استییل آن خارج کنید و آن را در تماس مستریریرم برا 

سطح مورد بیرسی قیاردهید.  تماس دو سطح باید به گونه ای باشد کره مرحریرط 

اگاردار اسالید کامال بی روی سطح مورد بیرسی کشیده شود تا بیشترییرن ااریرا  

 باکتییایی صورت پذیید.

 

 گرماگذاری

 C ̊73-73در صورتی نیاز به شمارش کامل میکیوارگانیسم ها، اسالید را در دمای  

 ساعت گیماگذاری کنید. 48-84و به مدت 

 

 نکته مهم

اسالیدها پس از استفاده باید اتوکالو  یا سوزانده شوند. همچنین  می توان آن ها را 

 % غوطه ور کید.01ساعت در یک سفیدکننده  48به مدت 

 

 مشخصات کیت

 سانتی متی میبو است.  4سطح مورد بیرسی در هی اسالید 
 ماه پس از تولید. 04تاریخ انیضا:  

 
 و به دور از نور مستییم خورشید .  C˚ 4-8شیایط نگهداری :در دمای 

 از یخ زدگی اسالیدها جلوگییی شود.

Microbcheck TM TBC 
Ready-to-use, sterile,  

for microbiology 
MicrobCheck™  

 توضیحات رنگ شکل کلنی (mmاندازه کلنی ) ارگانیسم

Staphylococcus aureus 1.0-2.0 قیمز محدب و بیاق — 

Other Staphylococcus spp 05-2.0 قیمز محدب و بیاق — 

Streptococcus  pyogenes 0.1-1.0 قیمز محدب و بیاق — 

E. coli 1.5-2.5 قیمز محدب و بیاق — 

Bacillus spp. 2.0-6.0 ااتمال انتشار قیمز متنوع 

 میکیوب های هوازی
 مایعات

 میلی لیتی 011تعداد تیییبی کلنی در 

 سطوح


