
A Romer Labs HygieneChek™ 
egy kényelmes, táptalaj 
alapú tesztrendszer 
a mikrobiológiai 
szennyeződések vizsgálatára 
különböző folyadékokból és 
felületekről.

Hogyan működik a teszt:
A Romer Labs HygieneChek™ egy 
könnyen használható, megbízható és 
gazdaságos mikrobiológiai vizsgálati 
rendszer.

A teszt alapja egy kétoldalú agar 
lemez, ami kiválóan használható 
különböző, élelmiszerekben, 
kozmetikumokban és gyógyszerekben 
előforduló mikroorganizmusok 
kimutatására és azonosítására.

Ezzel a vizsgálati rendszerrel a 
mikrobiológiai mintákat vehetjük 
folyadékokból vagy felületekről 
közvetlenül a feldolgozás helyszinén, 
beleértve a gyártósorokat, konyhákat, 
étkezőket, élelmiszerüzleteket, katonai 
létesítményeket és tiszta tereket. A 
tesztekkel akár levegő mintavételre is 
van lehetőség.

A HygieneChek™ vizsgálatok 
elvégzéséhez a teszteken felül 
mindössze egy inkubátorra van 
szükség, illetve lehetőség szerint 
egy autoklávra. A vizsgálati rendszer 
egy csavaros kupakkal lezárható 
tartócsőből és egy kivehető lemezből 
áll. A lemez felülete mindkét oldalon 
táptalaj borítással rendelkezik.

A Romer Labs táptalajok széles 
választékát kínálja, akár egyedi 
igények alapján összeállított 
megoldásokat is. A HygieneChek™ 
tesztek kiválóan alkalmasak 
mikrobiológiai minták szállítására.

ELŐNYÖK 

Egyszerű használat

•  Nincs agar előkészítés
• Nincs steilizálás
• Szobahőmérsékleten tárolható1

• Hosszú eltarthatóság
 
Helyszíni vizsgálat

•  Nincs szükség költséges  
 berendezésekre
• Nem igényel külön képzettséget
• Illeszkedik a HACCP koncepcióba

Intenzív mikroorganizmus 
növekedés

• Vastag agar réteg segíti a 
növekedést és megakadályozza a 
kiszáradást

Széles alkalmazási spektrum

• Több, mint 20 különböző táptalaj 
 kombináció
• Szelektív agarok is elérhetőek 
 (Listeria, Salmonella, S. aureus, stb.)
• Mikroorganizmusok szállítására 
 kiválóan használható

1 néhány kivétellel

MIKROBIOLÓGIA

HygieneChek™
Ellenőrző lemez
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Vegyen mintát felületekről, folyadékokból, személyzettől, 
tamponról vagy levegőből.

Válasszon a piacon 
található legszélesebb 
táptalaj kínálatból.

Inkubálja a teszteket 
az előírt hőmérsékleten 
a megadott ideig.

Értékelje és rögzítse az eredményeket a 
kiértékelési útmutató alapján.

MIKROBIOLÓGIA

HygieneChek™ Útmutató
A tesztek használata előtt olvassa el figyelmesen a kit részletes leírását.
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www.romerlabs.com
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Rendelési információ–HygieneChek™

Megnevezés  Kiszerelés Rendelési kód

Total count / Total count 20 pcs 49404R

Total count / Lactic acid bacteria 20 pcs 49405R

Total count /Coliforms 20 pcs 49406R

Lactic acid bacteria / Yeasts and Molds 20 pcs 49410R

Total count / Yeasts & Molds 20 pcs 49412R

Staphylococcus /Staphylococcus 20 pcs 49413R

Yeasts & Molds / Yeasts & Molds 20 pcs 49416R

Coliforms /Coliforms 20 pcs 49417R

Coliforms / Yeasts & Molds 20 pcs 49421R

TTC total count / Yeasts & Molds 20 pcs 49423R

TTC total count / Coliforms 20 pcs 49424R

TTC Total count / TTC Total count 20 pcs 49426R

Disinfection control / Disinfection control 20 pcs 49428R

CHROMagar E. coli /Coliforms 20 pcs 49435R

CHROMagar Salmonella / CHROMagar Salmonella 20 pcs 49436R

Listeria /Listeria 20 pcs 49441R

Enterobacteriaceae / Total count 20 pcs 49446R

CHROMagar S. aureus /CHROMagar S. aureus 20 pcs 49449R

Enterobacteriaceae /Enterobacteriaceae 20 pcs 49457R

CHROMagar Mastitis gram + / CHROMagar Mastitis gram - 20 pcs 49516R

thermocult mini labor-inkubátor   230 V Z252000
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