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CHROMagarTM StrepA

Mục đích sử dụng: 
Môi tirường sinh màu dùng để sàng lọc Streptococci nhóm A trong các mẫu dịch vòng họng.
Streptococcus nhóm A (GAS) S. pyogenes gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau (viêm họng liên cầu hoặc 
viêm họng, sốt, nhiễm trùng da) có thể lây truyền theo nhiều cách khác nhau. Nuôi cấy dịch mẫu vòng họng là 
điều cần tihiết để điều trị viêm họng do vi khuẩn trước khi áp dụng liệu pháp kháng sinh, ngăn ngừa các biến 
chứng và giảm nguy cơ lây truyền, đặc biệt ở trẻ em và bệnh nhân lớn tiuổi.

Chuẩn bị (công thức pha 1 L)

Bước 1
Base + S1

• Hòa tan từ từ 54,3 g bột (B)  trong 1 L nước tinh khiết.
•Thêm 2 mL chất bổ trợ S1 vào dung dịch trên.
•Khuấy cho đến khi agar tan hết.
•Nồi hấp ở 121 ° C trong 15 phút.
•Làm mát ở 45/50 ° C tiếp tục khuấy.

• Trong một bình trong suốt, thêm 100 mg chất bổ trợ S2 vào 1 mL nước tinh 
khiết. 
• Lọc để khử trùng tại 0,45 µm.

• Thêm 1 ml dung dịch S2 vào hỗn hợp base + S1 ở 45/50 ° C trong khi trộn.
• Xoay hoặc khuấy nhẹ để đồng nhất hóa.

• Đổ vào đĩa Petri vô trùng.
• Để nó đông cứng và khô.
Sau khi khô, đĩa môi trường có màu xám mờ.

Bước 2
S2

Bước 3
Base + S1 + S2

Thành phần:
Sản phẩm bao gồm mộ hỗn hợp bột cơ bản (B) và 2 chất bổ sung (S1 + S2).

Hỗn hợp bột (B)  Chất bổ trợ S1 Chất bổ trợ S2

Dạng Dạng lỏngBột khô Bột khô

Agar 15.0 
Peptones and yeast 
extract 27.0
Salts 9.0
Growth factors 3.0
Chromogenic and 
selective mix 2.2

Tổn g lượng  g/L 54.3 g/L

Growth factors 2.0

2 mL/L

      Selective mix 0.1

0.1 g/L

Nồng độ pH cuối   

Lưu trữ 15/30 °C 15/30 °C 2/8 °C

7.2 +/- 0.2

+ +   =Sản phẩm

 Thành phần g/L

• Bảo quản trong điều kiện tránh ánh sáng.
• Các đĩa môi trường đã chuẩn bị có thể được giữ trong một ngày ở nhiệt độ phòng.
• Các đĩa môi trường có thể được lưu trữ lên đến 1 tháng trong tủ lạnh (2/8 ° C) nếu được chuẩn bị và 
bảo vệ đúng cách khỏi ánh sáng và mất nước.

Lưu trữ

EN
G

LISH
Instructions For Use

Instructions For U
se
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Bước 4
Đổ đĩa

Available 
for download on
www.CHROMagar.com

  • Certificate of Analysis
      (CoA) --> One per Lot

  • Material Safety Data  
     Sheet (MSDS)

Need some 
Technical Documents?

NT-EXT-103 V1.2 / 10-Sep-19

REFERENCES

Pack Size

5000 mL

25 L

+ +=

Ordering References

SP372

SP373-25

Base (B) Supplement (S1) Supplement (S2)

SP372(B) SP372(S1) SP372(S2)

SP373-25(B) SP373-25(S1) SP373-25(S2)+ +=

=

=

Weight: 271.5 g    Volume: 10 mL Weight: 0.5 g

Weight: 1357.5 g Volume: 50 mL Weight: 2.5 g

250 Tests 

of 20 mL

1250 Tests 

of 20 mL

Σ
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CHROMagarTM StrepA
MẪU THU VÀ XỬ LÝ

CHROMagarTM  StrepA có thể được sử dụng với các mẫu 
sau: mẫu phết vòng họng.
Nên sử dụng các thiết bị vận chuyển được phê duyệt để thu 
thập các mẫu đó.

TÀI LIỆU CẦN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG 
CẤP
Chủng chuẩn vi sinh để chuẩn bị kiểm soát, trãi, ủ môi
trường nuôi cấy và xử lý chất thải.

KIỂM TRA
Các mẫu liên quan có thể được xử lý bằng cách ria trực 
tiếp trên đĩa môi trường. Nếu đĩa thạch đã được làm lạnh, 
để ấm đến nhiệt độ phòng trước khi cấy. Ria mẫu lên đĩa 
môi trường. Ủ ở 35-37 ° C trong 18-24 giờ trong môi 
trường CO2.

GIẢI THÍCH                               
Hình thái khuẩn lạc                         VI sinh vật

Streptococcus pyogenes 
(group A)

→ Màu cam tới màu đỏ

Other Streptococcus → Xanh kim loại hoặc ức ch

Other Gram (+) bacteria → ức chế

Yeasts → ức chế

Gram (-) bacteria → ức chế

HIỆU SUẤT
Trong nghiên cứu có 159 mẫu dịch phết vòng họng được xét 
nghiệm, 120 mẫu dương tính trong 20h ủ ở 35 °C trong môi 
trường khí CO2.

CHROMagarTM StrepA    
phương pháp đối 

chiếu (blood gar)

Độ nhạy 96,7 % * 90,8 %
Độ đặc hiệu 100 % * --

* Data obtained from the study «Validation and implementation of Colorex™ 
CHROMagar™ Strep A agar on WASP™/WASPLab™ for screening for Streptococcus 
pyogenes using the ESwab™» Mark Gaskin et Al. ASM 2019

GIỚI HẠN VÀ THỬ NGHIỆM BỔ SUNG
• Các chủng Streptococus nhóm A hiếm có thể cần thêm 24 giờ ủ 
để có kích thước khuẩn lạc thỏa đáng. Nhận dạng cuối cùng có 
thể yêu cầu xét nghiệm bổ sung như xét nghiệm sinh hóa hoặc 
miễn dịch như PYR và xét nghiệm ngưng kết.

Kiểm tra chất lượng
Vui lòng thực hiện Kiểm soát chất lượng theo việc sử dụng 
các quy định và định mức QC của phương tiện và địa phương. 
Có thể kiểm tra môi trường, phân lập các chủng ATCC sau:

Vi sinh vật                               Hình thái khuẩn lạc

S. pyogenes ATCC® 19615
→  Màu cam tới đỏ

E. faecalis ATCC® 29212 →  Màu xanh ánh kim

E. coli ATCC® 25922 → ức chế

S. aureus ATCC® 25923 → ức chế

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG
• Để sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm.
• Sản phẩm phòng thí nghiệm này chỉ được sử dụng bởi nhân 
viên được đào tạo (chuyên gia chăm sóc sức khỏe, v.v.). Mặc 
quần áo bảo hộ thích hợp, găng tay và bảo vệ mắt / mặt và xử lý 
thích hợp với các quy trình và thực hành phòng thí nghiệm tốt.
• Việc sử dụng đĩa môi trường có thể gây khó khăn cho 
những người gặp vấn đề trong việc nhận biết màu sắc.
• Để phát hiện vi khuẩn tốt, việc thu thập và vận chuyển mẫu 
phải được xử lý tốt và thích nghi với mẫu cụ thể theo các thực 
hành tốt trong phòng thí nghiệm.
• Môi trường nuôi cấy không nên được sử dụng làm nguyên liệu 
sản xuất hoặc linh kiện.
• Không ăn hoặc hít sản phẩm.
• Không sử dụng sản phẩm vào ngày hết hạn.
• Không sử dụng sản phẩm nếu nó có bất kỳ bằng chứng nào về 
sự nhiễm bẩn hoặc bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
• Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hỏng.
• Mọi thay đổi hoặc sửa đổi trong quy trình có thể ảnh hưởng 
đến kết quả.
• Mọi thay đổi hoặc điều chỉnh nhiệt độ bảo quản cần thiết có 
thể ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm.
• Việc lưu trữ không phù hợp có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử 
dụng của sản phẩm.
• Đậy nắp các chai / lọ thật chặt mỗi lần chuẩn bị và giữ 
chúng trong môi trường độ ẩm thấp, tránh được độ ẩm và ánh 
sáng.
• Đọc và giải thích nên được thực hiện bằng cách sử dụng 
các khuẩn lạc đơn.
• Một số kết tủa có thể được quan sát thấy trong môi trường 
thạch nhưng những chất này không ảnh hưởng đến hiệu suất của 
sản phẩm.
• Việc giải thích các kết quả xét nghiệm nên được thực hiện khi 
xem xét hình thái học của khuẩn lạc và kính hiển vi và nếu cần 
thiết, kết quả của bất kỳ xét nghiệm nào khác được thực hiện.
• Chất thải phòng thí nghiệm, hóa chất hoặc nguy hiểm sinh học 
phải được xử lý và loại bỏ theo tất cả các quy định của địa 
phương và quốc gia.
• Đối với các khuyến nghị về nguy cơ và phòng ngừa liên quan 
đến một số thành phần hóa học trong phương tiện này, vui lòng 
tham khảo (các) chữ tượng hình được đề cập trên nhãn. Bảng dữ 
liệu an toàn (SDS) có sẵn trên www.chromagar.com

S.pyogenes

Hình thái khuẩn lạc
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The pictures shown are not contractual.

Tiếng V
iệt

Hướng Dẫn Sử Dụng
H

ư
ớ

ng dẫn sử
 dụng

Page
2/3

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


CHROMagarTM StrepA
XỬ LÝ CHẤT THẢI
Sau khi sử dụng, tất cả các đĩa và bất kỳ vật liệu bị ô nhiễm nào 
khác phải được khử trùng hoặc xử lý bằng các thủ tục nội bộ phù 
hợp và theo quy định của pháp luật địa phương. Các đĩa có thể bị 
phá hủy bằng nồi hấp ở 121 ° C trong ít nhất 20 phút

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi «Ấn phẩm» để 
biết các ấn phẩm khoa học về sản phẩm đặc biệt này..
Web link: http://www.chromagar.com/publication.php

IFU/LABEL INDEX

REVISION HISTORY
This is version V1.0 of this document
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Catalogue reference 

Consult instructions for use 

Quantity of powder sufficient for X liters of media 

Expiry date

Required storage temperature

Store away from humidity

Protect from light

Manufacturer

Σ

CHROMagarTM and RambachTM are  trademarks created by Dr A. Rambach 
ATCC® is a registered trademark of the American Type Culture Collection
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