
Wysokiej jakości podłoża chromID® zapewniają dodatkowe korzyści w diagnostyce mikroorganizmów. Opracowane 
są z myślą o zaspokajaniu codziennych potrzeb laboratoriów i pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki. Wynik w postaci 
barwnych kolonii jest tak łatwy w odczycie, że może to wykonywać każdy pracownik laboratorium, co oszczędza czas 
i liczbę zaangażowanego personelu.
Szeroka gama podłoży chromogennych dostarcza lekarzom niezbędnych informacji do podejmowania szybkich  
i trafnych decyzji diagnostycznych.

Łatwe w użyciu
Jednoznaczne wyniki zmniejszają ryzyko popełnienia błędu i pozwalają poświęcić czas na 
inne zadania. 

Innowacyjne i unikalne
Najszersza gama ponad 20 różnych podłoży chromogennych, z których około połowa 
oferowana jest wyłącznie przez bioMérieux.

Wiarygodne
Niezrównana czułość i specyficzność zwiększają zaufanie do wiarygodności wyników.
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Kolonie bakterii i grzybów  
w żywych kolorach
Oferując chromID bioMérieux zapewnia 
najszerszą gamę podłoży do jednoczesnej 
hodowli i identyfikacji mikroorganizmów.

Krótszy czas oczekiwania na wyniki
Bezpośrednie badania przesiewowe wykonywane  
w czasie 18-24 godzin oznaczają lepszą współpracę 
z lekarzami.

Ekonomiczne
Ograniczenie konieczności wykonywania badań 
potwierdzających i tym samym lepsze wykorzystanie 
zasobów laboratorium.

Wymierne korzyści

chromID® CARBA Nr katalogowy 43861 20 płytek

chromID OXA-48 Nr katalogowy 414011 20 płytek

chromID CARBA SMART Nr katalogowy 414685 20 płytek dwudzielnych

chromID ESBL Nr katalogowy 43481 20 płytek

chromID VRE  Nr katalogowy 43004/43851* 20 płytek

chromID ESBL/chromID VRE Nr katalogowy 43470 20 płytek dwudzielnych

chromID MRSA Nr katalogowy 43451/43472/43841*  20 płytek 
 Nr katalogowy 43459/43479 100 płytek

chromID MRSA/chromID S. aureus   Nr katalogowy 43466  20 płytek dwudzielnych
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Zalety podłoży bioMérieux
Wspierając proces opracowywania nowych testów i ułatwiając procedury akredytacyjne, 
bioMérieux waliduje kompatybilność każdego podłoża chromlD z innymi swoimi 
produktami. Podłoża mogą być posiewane przy użyciu systemu PREVI® Isola.  Są w pełni 
kompatybilne z odczynnikami bioMérieux do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

Każde podłoże przechodzi badania niezbędne do uzyskania Certyfikatu Kompatybilności: 
zwalidowany dokument potwierdzający zgodność podłoża z uzupełniającymi go innymi 
testami oferowanymi przez bioMérieux. Certyfikat Kompatybilności można pobrać ze 
strony Biblioteki  Technicznej (www.mybiomerieux.com) i umieścić w dokumentacji  
dotyczącej akredytacji laboratorium.

ASAP™  Nr katalogowy AEB520090/ AEB520089  20 płytek/120 płytek   

CASA™ Nr katalogowy AEB520270 20 płytek

chromID Candida Nr katalogowy 43631/43639 20 płytek/100 płytek  

chromID Candida / Sabouraud Gentamicin  Nr katalogowy 43464 20 płytek dwudzielnych 
Chloramphenicol 2 

chromID C. difficile Nr katalogowy 43871  20 płytek

chromID CPS  (możliwość przechowywania przez  Nr katalogowy 43821/43829 20 płytek/100 płytek 
1 tydzień w temperaturze 15-25°C)  

chromID CPS / Columbia CNA + 5% krwi baraniej Nr katalogowy 411617 20 płytek dwudzielnych

chromID CPS /chromID ESBL Nr katalogowy 43469 20 płytek dwudzielnych

chromID P. aeruginosa Nr katalogowy 43462 20 płytek

chromID Salmonella Nr katalogowy 43621/43629 20 płytek/100 płytek  

chromID Salmonella / Hektoen Nr katalogowy 43465 20 płytek dwudzielnych

chromID S. aureus  Nr katalogowy 43371 20 płytek

chromID Strepto B  Nr katalogowy 43461 20 płytek

chromID Vibrio  Nr katalogowy 43762 20 płytek

* Dopuszczone do obrotu przez FDA 
Produkty ze znakiem  
Informacje szczegółowe podane zostały w instrukcjach technicznych.
Dostępność produktów zależna jest od możliwości uzyskania zatwierdzenia i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu na terenie danego kraju. Informacje 
dotyczące dostępności produktów można uzyskać w firmie bioMérieux lub u jej lokalnego przedstawiciela.



chromID® CPS/chromID® ESBL 
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia identyfikacja E. coli, Proteus, Enterococci  
i KESC* oraz badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających 
ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (➊)

chromID® ESBL/chromID® VRE 
Badania przesiewowe w czasie 18-24 godzin w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających 
ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym oraz badania przesiewowe w kierunku 
Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis wykazujących nabytą oporność na wankomycynę 

chromID® CARBA SMART  
Badania przesiewowe w kierunku WSZYSTKICH Enterobacteriaceae wytwarzających 
karbapenemazy, wynik po 18-24 godzinach 

chromID® CPS®/Columbia CNA 5% sheep blood 
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia identyfikacja E. coli, Proteus, Enterococci  
i KESC* oraz wybiórcza izolacja drobnoustrojów wymagających z oceną hemolizy. 

chromID® MRSA/chromID® S. aureus   
Bezpośrednia identyfikacja S. aureus i S. aureus opornych na meticylinę (➋)

chromID® Candida/Sabouraud  
gentamicin chloramphenicol 2 
Bezpośrednia identyfikacja Candida albicans w czasie 24 godzin  
i wybiórcza izolacja drożdżaków i pleśni (➌)

chromID® Salmonella/Hektoen  
Jednoczesne wykrywanie Salmonella i Shigella w kale (➍)

kolekcje
WYJĄTKOWE

chromID® C. difficile  
Bezpośrednia identyfikacja Clostridium difficile w kale,  

wynik po 18-24 godzinach (➊)

chromID® CARBA SMART  
Badania przesiewowe w kierunku WSZYSTKICH Enterobacteriaceae 

wytwarzających karbapenemazy, wynik po 18-24 godzinach 

chromID® CPS®/ chromID® ESBL 
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia identyfikacja E. coli, 
Proteus, Enterococci i KESC* oraz badania przesiewowe w kierunku 

Enterobacteriaceae wytwarzających ß-laktamazy o rozszerzonym 
spektrum substratowym

chromID® ESBL/ chromID® VRE 
Badania przesiewowe w czasie 18-24 godzin w kierunku Enterobacteriaceae 

wytwarzających ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym oraz 
badania przesiewowe w kierunku Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis 
wykazujących nabytą oporność na wankomycynę 

chromID® P. aeruginosa  
Bezpośrednia identyfikacja Pseudomonas aeruginosa (➋)

chromID® Vibrio  
Wybiórcza izolacja gatunków Vibrio oraz rozróżnianie  
V. cholerae i V. parahaemolyticus  (➌)

CASA™   
Wykrywanie Campylobacter w kale (➍)

chromID® CARBA  
Badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających  

karbapenemazy, wynik po 18-24 godzinach (➊)

chromID® OXA-48 
Badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae  

wytwarzających OXA-48, wynik po 18-24 godzinach 

chromID® ESBL  
Badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae  

wytwarzających ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum  
substratowym, wynik po 18-24 godzinach (➋)

chromID® VRE  
Badania przesiewowe w kierunku Enterococcus faecium  

i Enterococcus faecalis wykazujących nabytą  
oporność na wankomycynę  (➌) 

chromID® Strepto B  
Badania przesiewowe w kierunku hemolizujących  

i niehemolizujących szczepów S. agalactiae u kobiet 
w ciąży. Zgodne z wytycznymi CDC (➍)

chromID® C. difficile 
Bezpośrednia identyfikacja Clostridium difficile  

w kale, wynik po 18-24 godzinach

chromID® MRSA 
Badania przesiewowe w kierunku 

S. aureus opornych na meticylinę, 
wynik po 18-24 godzinach

chromID® CPS®  
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia 

identyfikacja E. coli, Proteus, Enterococci  
i KESC* (➊)

chromID® MRSA 
Badania przesiewowe w kierunku S. aureus  

opornych na meticylinę, wynik po 18-24 godzinach

chromID® Candida  
Bezpośrednia identyfikacja Candida albicans w czasie  

24 godzin i wybiórcza izolacja drożdżaków (➋) 

chromID® Salmonella (➌) i ASAP™  
Wybiórcza izolacja wszystkich szczepów Salmonella w kale

chromID® Strepto B 
Badania przesiewowe w kierunku hemolizujących i niehemolizujących 

szczepów S.agalactiae u kobiet w ciąży 
Zgodne z wytycznymi CDC

chromID® S. aureus  
Bezpośrednia identyfikacja S. aureus w czasie 24 godzin  

oraz wybiórcza izolacja gronkowców (➍) 

CASA™ 

Wykrywanie Campylobacter w kale

kolekcja BONUSOWA
Inteligentne połączenie 2 podłoży

WYRÓŻNIAJĄCA kolekcja 
Badania przesiewowe i nadzór epidemiologiczny

WYŁĄCZNA  kolekcja
Podłoża chromogenne dostępne tylko w bioMérieux

W celu uzyskania informacji o dostępności podłoża, należy 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy bioMérieux 
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kolekcja PODSTAWOWA
Odzysk i identyfikacja w jednym etapie

* KESC: Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter.


