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PODŁOŻA  MIKROBIOLOGICZNE DO KONTROLI WODY 

 Podłoża do namnażania mikroorganizmów
AEB111499 ........Peptone salt diluant.................................... 100 probówek  9 ml

AEB621906 ........Plate Count Agar bez glukozy .................... 6 butelek 100 ml

 E. coli - Coliform
AEB121461 ........Podłoże  TTC Tergitol 7 ............................... 10 płytek Ø 55 mm

AEB621456 ........Podłoże  TTC Tergitol 7 ............................... 6 butelek 100 ml

AEB180502 ........Tergitol 7, roztwór 0.2%  ............................. 20 probówek  5 ml

AEB180552 ........TTC roztwór 0.05%  ................................... 20 probówek  5 ml

43011 .................Agar tryptozowo - sojowy .......................... 20 płytek Ø 90 mm

AEB111373 ........Bulion z tryptofanem .................................. 100 probówek  3ml

55631.................Odczynnik Kovacs’a ................................... 1 butelka 25 ml

55635.................Odczynnik na oksydazę ............................. 50 fi olek

 Równoległe oznaczanie E. coli i Coliform
AEB120031 ........REBECCA™ CF Waters ............................. 10 płytek Ø 55 mm

 Enterococci
AEB122661 ........Podłoże Slanetz’a ....................................... 10 płytek Ø 55 mm

AEB622656 ........Podłoże Slanetz’a ....................................... 6 butelek 100 ml

AEB180602 ........Tergitol roztwór 0.2% ................................. 20 probówek  5 ml

AEB520360 ........Podłoże  Enterosel...................................... 20 płytek Ø 90 mm

 Pseudomonas aeruginosa
AEB120251N .....Podłoże Pseudomonas CN ........................ 10 płytek Ø 55 mm

AEB620247N .....Podłoże Pseudomonas CN ........................ 6 butelek 200 ml

AEB521960 ........Agar odżywczy 2,8% ................................. 20 płytek Ø 90 mm

AEB110022 ........Bulion z acetamidem .................................. 20 probówek  5 ml

AEB121215B ......King B ......................................................... 5 probówek  7 ml

 Gronkowce koagulazo - dodatnie
AEB120511 ........Chapman .................................................... 10 płytek Ø 55 mm

AEB120321 ........Baird Parker RPF ........................................ 10 płytek Ø 55 mm

42081.................Bulion BHI**** ............................................. 20 probówek  9 ml

55181 .................Rabbit Plasma**** ....................................... 8 fi olek 0.5 ml

73115 .................SLIDEX® Staph Plus**** ............................. 50 testów

 Legionella
43031.................Legionella (GVPC)**** ................................. 20 płytek Ø 90 mm

43032 ................Legionella (GVPC)**** ................................. 100 płytek Ø 90 mm

43013 .................Legionella (BCYE z cysteiną) ...................... 10 płytek Ø 90 mm

43023.................Legionella (BCYE bez cysteiną).................. 10 płytek Ø 90 mm

AEB521960 ........Agar odżywczy 2.8%   ............................... 20 płytek Ø 90 mm

43001 .................Agar tryptozowo - sojowy z krwią baranią ... 20 płytek Ø 90 mm

73120 .................SLIDEX Legionella ...................................... 50 testów

 Kontrola dezynfekcji endoskopów 
AEB611326M .....DNP + tiosiarczan sodu.............................. 6 butelek100 ml op.

AEB610376 ........Jałowa, oczyszczona woda ........................ 6 butelek100 ml 

43551.................R2A ............................................................. 20 płytek Ø 90 mm

 Kontrola wody do hemodializy 
43551.................R2A ............................................................. 20 płytek Ø 90 mm

APARATURA / WYPOSAŻENIE 
AESAP1075 .......SAMPL’AIR™ Lite

AESSA0103........Dodatkowa głowica (Additionnal Sampling Head)

AESOC0018 .......Stojak (Standing Tripod) SAMPL’AIR™

AESSA0610 .......Uchwyt teleskop (Telescopic Handle) SAMPL’AIR™

AESSA0609 .......Pojemnik na płytki (Sampling Case)

96311 .................Jałowy Bi-Box na płytki 90 mm ............................... 1 x 10 sztuk

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE
 Strefy niechronione (sale operacyjne, oddział ratunkowy, ...)

Ogólna liczba drobnoustrojów
43011 .................Agar tryptozowo - sojowy ....................................... 20 płytek Ø 90 mm

43558.................Plate Count Agar ..................................................... 20 płytek Ø 90 mm

Drożdżaki i pleśnie
AEB121700 ........MCA (Malt Chloramphenicol Agar) .......................... 10 płytek Ø 90 mm

43555.................Agar Sabouraud z dekstrozą ................................... 20 płytek Ø 90 mm

 Strefy chronione (Izolator)
Ogólna liczba drobnoustrojów
43711 .................Agar tryptozowo - sojowy sterylizowany ................. 20 płytek Ø 90 mm

radiacyjnie 3P

Drożdżaki i pleśnie 
43814 .................Agar Sabouraud z dekstrozą sterylizowany  ........... 20 płytek Ø 90 mm

radiacyjnie 3P, z neutralizatorami

SPRZĘT
96300 ................Count-Tact Applicator 
96311 .................Bi-Box sterylne pudełka na płytki Count Tact  ......... 10 pudełek na 10 Count-Tact™

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE

 Płytki odciskowe typu Count-Tact® 65 mm
43501 .................Count-Tact ............................................................... 20 płytek Ø 65 mm 

...........................Ogólna liczba drobnoustrojów + czynniki neutralizujące

AEB123510C .....YGC  ........................................................................ 10 płytek Ø 65 mm 

...........................Drożdżaki i pleśnie

43580.................Sabouraud z chloramfenikolem Count- Tact ........... 20 płytek Ø 65 mm 

...........................Drożdżaki i pleśnie

AEB123210C .....VRBG ...................................................................... 10 płytek Ø 65 mm

...........................Enterobacteriaceae

 Płytki Count-Tact 65 mm potrójnie pakowane sterylizowane radiacyjnie 

43691.................Count-Tact Agar 3P, sterylizowane radiacyjnie 3P .. 20 płytek Ø 65 mm

43812 .................Count-Tact Sabouraud z dekstrozą,  ...................... 20 płytek Ø 65 mm

sterylizowany radiacyjnie z neutralizatorami 

 Count-Slide™; Dwustronne płytki do oceny ilościowej drobnoustrojów
56781.................Count-Slide™ TVC/EB ............................................ 10 płytek

...........................Ogólna liczba drobnoustrojów  / Enterobacteriaceae
56791.................Count-Slide TVC/YM ............................................... 10 płytek

...........................Ogólna liczba drobnoustrojów / Drożdżaki i pleśnie
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 * HAI: Healthcare-Associated Infections

 ** MDRO: Multi-Drug Resistant Organism

 *** MRSA: methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

 **** odczynniki do diagnostyki in-vitro (IVD) 

POWIETRZE 

POWIERZCHNIA

WODA

 
bioMérieux Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Tel. : +48 22 569 85 00
Fax : +48 22 569 85 54
www.biomerieux.pl
www.biomerieux-diagnostics.com

EAU AIR SURFACE MUTUALISATION.indd   2 19/07/13   11:58

1:   European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Action Plan against the 

rising threats from Antimicrobial Resistance. COM (2011) 748.

2:  ECDC/EMEA Joint Technical Report. The bacterial challenge: time to react. 2009 EMEA/576176/2009.

Razem
możemy skuteczniej zapobiegać mikrobiologicznej kontaminacji środowiska. 

bioMérieux – Twój partner w zapobieganiu Zakażeniom 
Związanym z Opieką Zdrowotną (HAI) 
Aby dowiedzieć się jakie korzyści przynoszą nasze rozwiązania S.M.A.R.T. dla 

laboratoriów i zakładów opieki zdrowotnej, zapraszamy do odwiedzenia strony:   

www.biomerieux.com/environmental-control

Każdego roku w Europie,  
   4 miliony pacjentów nabywa zakażenia związane z opieką zdrowotną (Healthcare-Associated Infection).1

   25 000 ludzi umiera w wyniku zakażeń wywołanych drobnoustrojami opornymi na działanie antybiotyków.2  

Wielu zakażeniom można zapobiec. 

Kontrola środowiska odgrywa zasadniczą rolę w zmniejszaniu ryzyka HAI,  zapobiega powstawaniu

i rozprzestrzenianiu się organizmów wieloopornych (MRDOs) oraz redukuje związane z tym koszty leczenia.

Aktywne wdrażanie skutecznych rozwiązań zapobiegających kontaminacji środowiska jest niezbędne, w celu ochrony 

pacjentów i pracowników służby zdrowia.

Firma bioMérieux dostarcza rozwiązania do kontroli  środowiska wspierające walkę z HAI.   

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom nasza fi rma oferuje szeroką gamę produktów  do kontroli środowiska od monitorowania 

zanieczyszczenia wody i powietrza po kontrolę czystości powierzchni i skuteczności dezynfekcji.

ROZWIĄZANIA DO KONTROLI 
ŚRODOWISKA – ZAPOBIEGANIE 
ZAKAŻENIOM ZWIĄZANYM 
Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ 

*

HAI
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Kompletna oferta bioMérieux  

DO KONTROLI ŚRODOWISKA

POWIETRZE

ZGODNY Z NORMĄ 

ISO 14698-1

Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza jest kluczowe w zapobieganiu zakażeniom, 
a w szczególności zakażeniom skaleczeń, ran, oparzeń itp., którym sprzyjają obecne 
w powietrzu mikroorganizmy. 

Solidność
  Nierdzewne stalowe ekrany do pobierania próbek, 

sterylizacja w autoklawie

  Ekrany odporne na środki dezynfekcyjne oraz kwas  

nadoctowy

  Lekki futerał

Charakterystyka 
  Waga: urządzenie + futerał + akcesoria < 3,5 kg 

(urządzenie waży jedynie 1,8 kg)

  Regulowana objętość pobieranych próbek od 50 litrów 

do 10 m3

  Opóźniony start regulowany od 1 s do 60 min

  Zdalne sterowanie kilkoma urządzeniami Sampl’Air 

jednocześnie

  Alfanumeryczny wyświetlacz komunikatów i parametrów

Podłoża do kontroli powietrza
  Strefy niechronione – np. sale operacyjne i oddziały 

ratunkowe

    - TTSA lub PCA: Ogólna liczba drobnoustrojów

    - MCA lub Sabouraud: Wykrywanie drożdżaków i pleśni

  Strefy chronione - np. izolator 

- TSA potrójnie pakowany, sterylizowany radiacyjnie

- Sabouraud potrójnie pakowany, sterylizowany 

radiacyjnie

Nowa generacja 
próbników powietrza

  Pobieranie próbek jest istotnym elementem monitorowania 

kontaminacji powietrza.

  Nowa generacja produktów Sampl’Air oferuje wysoką 

wydajność połączoną ze śledzeniem procesu (Sampl’Air™ Pro).

Łatwość użycia
  Intuicyjna obsługa

  Lekki i łatwy w transporcie

  Bateria o dużej pojemności wystarczająca na 4 godziny 

(24 próbki po 10 min), pojemność przebadana poprzez 

prawidłowe wykonanie ponad 1000 cykli

  Standardowy format - płytki Petriego o średnicy 90 mm

Dokładność i Powtarzalność
  Bezpieczne pobieranie próbek

  Elektroniczna kontrola szybkości i natężenia przepływu

  Wskaźnik naładowania baterii i bezpieczeństwa cyklu

  Każdy aparat testowany indywidualnie z zainstalowanym 

ekranem i dostarczony z certyfi katem kontroli 

jakości zgodnym z normą ISO 14698-1

SAMPL’AIR™ PRÓBNIK POWIETRZA
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Kontrola mikrobiologiczna 

Środowisko jest często uważane za potencjalny 
rezerwuar drobnoustrojów wywołujących zakażenia 
związane z opieką zdrowotną  oraz drobnoustrojów 
wieloopornych. Odpowiada za rozprzestrzenianie się 
bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśni.  

POWIERZCHNIA WODA

Ocena ilościowa koagulazododatnich gronkowców  
XP T90-412
100 ml fi ltratu 0,45 μm;
Inkubacja: 44 h +/- 4 h w temp. 35 do 37°C
Podłoże  z mannitolem i solą (Chapman) lub podłoże Baird 

Parker lub Baird Parker RPF

Ocena ilościowa przetrwalników beztlenowców 
redukujących siarczyny  
NF EN 26461-2 - NF T90-417 

Ogrzewanie 50 ml przez 15 min w temp. 70 do 80°C; 
fi ltracja 0,2 μm; następnie osadzenie na fi ltrze
Ocena ilościowa ciemnych kolonii otoczonych 
ciemną strefą po 20 - 48 h 
Podłoże TSC 

Kontrola powierzchni pełni zasadniczą rolę w szpitalach w ograniczeniu 
transmisji krzyżowej bakterii wieloopornych związanych z HAI 
(Clostridium diffi cile, MRSA***).

Badanie próbek wody jest kluczowe dla og
zdrowotnej takie jak: umywalki, kabiny pry

Ocena ilościowa żywych 
mikroorganizmów 
w temperaturze 22 i 36°C 
EN ISO 6222
1 ml w metodzie zalewowej
Inkubacja: 48 h w temp. 36°C
i 72 h w temp. 22°C
Plate Count Agar bez glukozy

Ocena ilościowa enterokoków
EN ISO 7899-2
100 ml fi ltratu 0,45 μm;
Inkubacja 44 h +/- 4h
w temp. 35 do 37°C 
Podłoże Slanetz’a 

Ocena ilościowa 
Pseudomonas aeruginosa   
EN ISO 16266
100 ml fi ltratu 0,45 μm;
Inkubacja 44 h +/- 4 h w temp. 
35 do 37°C
Podłoże Pseudomonas CN Medium

Count-Tact Aplikator 
Standaryzacja pobierania próbek z powierzchni (czas i siła nacisku)

zgodnie z normą ISO 18593 

Bi-Box Count-Tact 
Zabezpieczenie płytek Count-Tact™ w trakcie transportu i inkubacji

Płytki odciskowe typu Count-Tact
  Kontrola powierzchni płaskich

  Standardowe płytki Count-Tact dla stref niechronionych

(sale operacyjne i oddziały ratunkowe…)

  Płytki Count-Tact potrójnie pakowane, sterylizowane radiacyjnie 

dla stref chronionych (izolatory)

Count-Slide™; Dwustronne płytki do oceny 
ilościowej drobnoustrojów 

  Skuteczne pobieranie na całej powierzchni podłoża, płytka 

zaopatrzona w ruchomy zawias

  Szeroki zakres temperatur przechowywania: od 2°C do 25°C 

pozwalający na przechowywanie próbek w  2 - 8°C 

lub w temperaturze pokojowej

  Możliwość pobierania próbek poprzez odcisk, wymazówką 

lub zanurzeniowo

 

COUNT-TACT®
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Kontrola wody 
do hemodializy 

  Ocena ilościowa żywych 
drobnoustrojów tlenowych 

100 ml fi ltratu 0,45 μm; 
Inkubacja w 30/35°C aż do 5 dni
Podłoże R2A 

Legionella: Wykrywanie, ocena ilościowa i identyfi kacja 
z próbek wody 

(1)  DNP + tiosiarczan zawiera Polisorbat 80, lecytynę, histydynę, oraz tiosiarczan w celu neutralizacji 

podstawowych środków dezynfekcyjnych a szczególnie glutaraldehydu oraz kwasu nadoctowego.

  GVPC: podłoże standardowe
 - Dobry odzysk  Legionella pneumophila i Legionella spp.

 - Wysoka wybiórczość w stosunku do fl ory towarzyszącej

 - Podłoże gotowe do użycia

 - Zgodność z normą NF EN ISO 11731

  SLIDEX® Legionella: Identyfi kacja prawie 90 % szczepów Legionella obecnych w środowisku wodnym 

(L. pneumophila SG1, SG2-15, L. anisa)

 - Szybka i łatwa do odczytu aglutynacja 

 - Miarowe krople - optymalizacja liczby testów 

Systematyczne kontrole powietrza, powierzchni i wody są istotne w zapobieganiu 
ryzyka transmisji drobnoustrojów, które mogą powodować zakażenia zagrażające 
życiu.  Jest to szczególnie istotne dla pacjentów osłabionych, w podeszłym wieku
lub poddanych immunosupresji. 

graniczenia ryzyka przenoszenia bakterii poprzez krytyczne punkty zakładów opieki 
ysznicowe, baseny terapeutyczne, systemy klimatyzacyjne… 

Kontrola dezynfekcji endoskopów

  DNP (1) + tiosiarczan
Roztwór płuczący zgodny z normą NF EN ISO 11737-1: 2006

 Charakterystyka DNP + tiosiarczanu
 - Roztwór jałowy

 - Odzysk drobnoustrojów

 - Neutralizacja aktywności środków dezynfekcyjnych

 - Brak wpływu na żywotność i wzrost drobnoustrojów

  Analiza ilościowa
Po przepłukaniu endoskopu roztworem DNP + tiosiarczan, przefi ltrować 100 ml, przepłukać i umieścić fi ltr 

na powierzchni podłoży R2A, TSA lub PCA. Inkubacja w temp. 30°C przez 48 h, 72 h i 5 dni. 

Następnie ocena ilościowa.

  Analiza jakościowa
Oferta podłoży do wykrywania drobnoustrojów wskaźnikowych Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Candida spp., …

Ocena ilościowa E. coli  
EN ISO 9308-1
100 ml fi ltratu 0,45 μm; 
Inkubacja 42 h w temp. 36°C +/- 2°C
Podłoże TTC Tergitol 7 

Równoczesna ocena ilościowa 
E. coli i coliform
N°AES 10/13-4/12 -
Metody analizy wody
100 ml fi ltratu 0,45 μm; 
Inkubacja przez 21 h +/- 3 h w temp. 
35 do 37°C
Nie wymagane testy potwierdzenia
Agar REBECCA 

Ocena ilościowa coliform
EN ISO 9308-1
100 ml fi ltratu 0,45 μm; 
Inkubacja 42 h w temp. 36°C +/- 2°C
Podłoże TTC Tergitol 7 

NOWOŚĆ
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