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Hygicult E
Hügieenitest

Mikrobioloogiline pinnahügieeni test enterobakterite tuvastamiseks.
Rakendused

Köökide enesekontrolliks, pindade mikrobioloogilise puhtuse jälgimiseks.

Toote omadused

Hygicult'i plaadil on agarsööde, mis soodustab enterobakterite kasvu.
Usaldusväärne ja täpne:
Hygicult on Soome toode, mis vastab rangetele kvaliteeditagamisstandarditele ja tagab usaldusväärse
ja korratava tulemuse. Tulemused on võrreldavad agarplaadil tehtud traditsiooniliste testide
tulemustega.
Lihtne kasutada:
Proov võetakse kasutusvalmis Hygicult plaadi pressimisel katsetatava pinna vastu, kandes seda
puuvillase tampooniga söötmesse või sukeldades plaadi vedelikku. Plaati inkubeeritakse
toatemperatuuril või inkubaatoris.
Kiire ja kasutajasõbralik:
Lihtne igal ajal proovikohta transportida, kuna proovide võtmine ei vaja eelnevat ettevalmistamist.
Tulemust saab lugeda 1-2 päeva jooksul.

Kasutusjuhend

Proov võetakse kasutusvalmis Hygicult plaadi pressimisel katsetatava pinna vastu, kandes seda
puuvillase tampooniga söötmesse või sukeldades plaadi vedelikku.
Plaati inkubeeriti + 35-37 ° C juures 24-48 tundi. Tulemust loetakse, kui võrrelda taimetihedust
mudelkaardiga. Enterokoki bakterid kasvavad plaadil punaste kasvajatena.

Märkus

Järgige hoolikalt pakendis sisalduvat kasutusjuhendit:
Ärge kasutage toodet, kui
- Kultiveerimissöötme värvus muutub või kuivab
- Sööde on plaadilt eraldatud
- söötmes toimub mikroobide kasv
Kasvu ei tohiks puudutada, kuna söötmes kasvavad kolooniad võivad olla nakkavad.

Säilitamine

Hoida toatemperatuuril, kaitstuna valguse, tuuletõmbuse ja külma eest.
Kõlblikkusaeg ja partii number on märgitud pakendile.

Tootjariik

SOOME

Kasutamise ja
keskkonna ohutus

Hygicult ei mõjuta uuritavat pinda kahjulikult; proovi võtmise asukohta saab tavapäraselt edasi
kasutada nagu enne proovide võtmist.
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Müügiühik
1 x 10 tk

Lisateave

Tootekood
80629

GTIN
6438115000358

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiiltoclean.com/ee või saatke e-kiri
info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.
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