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Hướng Dẫn Sử Dụng 

CHROMagar
TM 

Staph.aureus 

CHỨC NĂNG MÔI TRƯỜNG 

Môi trường sinh màu        phân lập và    biệt hóa tr c tiếp Staphylococus aureus trong mẫu bệnh 

phẩm và công nghiệp. 

Công    iệ  t      ẩ : C     ười là nguồn chứa chính của S.aureus. N ười mang mầm bệnh  

gây ô nhiễm  ôi trường xung quanh khi ho, hắt  ơi và chạm vào th c phẩm với một bàn tay    t   

t ươ   có   iễ  Staphylococcus. Nó t ường được tìm thấy tr     ôi trường và trên các bề mặt 

chuẩn b  thứ  ă  và  ũ    ó trong một số th c phẩm   ưa  ấu chín (các sản phẩm sữa, xà lách, 

bánh mì...). Điều quan trọng là để kiểm tra s  hiện diện của S.aureus trước và sau khi khử trùng  

th c phẩm   ế  iế . 

Lâm sàng: S.aureus là nguyên nhân  à   đầu của nhiễm khuẩn da và mô mềm và  ũ    ó t ể gây 

nhiễm trùng nghiêm trọng   ư   iễm trùng máu, viêm ph i, hoặc xươ   và nhiễm trùng khớp. 

THÀNH PHẦN 

 

 

CHUẨN BỊ 

Sản phẩm                        =          

 T ng g/L 82.5 g/L 

 Thành phần g/L 

Agar 15.0  

Peptone and yeast  

extract 40.0 

Salts 25.0 

Chromogenic mix 2.5 

 Dạng Bột khô 

BẢO QUẢN 15/30
o
c 

pH 6.9 +/- 0.2 

  Hòa tan chậm 82,5 g bột k ô tr    1L  ước cất. 

 Khuấy đều     đến khi agar nở ra. 

 Hấp 110
0
C/ 5 phút 

KHÔNG HẤP TIỆT TRÙNG ở 121
0
C. Không gia nhiệt lâu  ơ  5   út. 

   Làm nguội tr     ể điều   iệt đến 45-50
o
C, 

  Xoáy hoặc khuấy nhẹ nhàng để đồ     ất 

  Đ   ôi trườ   và  đĩa  etri vô trù    

Bước 1 

      ẩ     

Bước 2 
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Hướng Dẫn Sử Dụng 

CẤY MẪU 

Những mẫu  ó liê  qua  được tiến hành cấy tr c tiế  trê  đĩa 

- Nếu đĩa a ar đã được  iữ lạnh, cho phép làm ấ  đến 

nhiệt độ   ò   trước khi cấy mẫu.  

- Cấy mẫu và  đĩa 

-   tr    điều kiệ   iếu k   ở 37
o
C trong 18-24 giờ. 

GIẢI THÍCH 

Vi sinh vật Hình thái khuẩn lạc 

S.aureus → Hồng đế  tím hoa cà 

Vi khuẩn khác → Xanh, không màu, b  ức 

chế 

Kiểu khuẩn lạ  đặ  trư   

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG  

Vui lòng th c hiện kiểm soát chất lượng theo 

 ướng dẫn  sử  dụng và tiêu chuẩ , quy đ nh QC 

đ a   ươ  .   

Chuẩn b   tốt  ôi trườ   để dùng kiểm tra, phân 

lập các chủ   ATCC  ê  dưới: 

 Để đô   đặ  và k ô 

  Lưu trữ ở  ơi tối trướ  k i  ử dụ   

 Môi trườ   đã   a   ế có thể giữ được một ngày ở nhiệt độ phòng. 

 Cá  đĩa  ó t ể đượ  lưu  iữ đế  1 t á   trong tủ lạnh (2/8
o
C) nếu được chuẩn 

b  đú    á   và được bảo vệ khỏi ánh sáng và s  mất  ước. 

 

Mẫu 

Mẫu lâ   à    vết t ươ  , đờ  

Mẫu  ô      iệ   t      ẩ    ế 

 iế   

*** 
Cấy ria hoặc cấy trang. 

Bảo quản 

 

HIỆU XUẤT VÀ GIỚI HẠN 
 Nhạy 95.5% và đặc hiệu 99,4% với S. 

Aureus (Gaillot  et al. 2000).   

 Chú ý: nếu muốn phát hiện tr c tiếp MRSA 

thì cần phải sử dụ    ôi trường chọn lọc 

riêng là CHROMagar
TM

 MRSA. 

  Bướ  đ nh danh cuối cùng cần làm thêm 

các test sinh hóa hoặc te t   ư   kết.   

CẢNH BÁO 
 Không sử dụ    á  đĩa  ôi trường có biểu 

hiện b  nhiễm hoặc bất kì dấu hiệu  ư  ỏng 

nào.  

 Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng 

hoặc có dấu hiệu  ư  ỏng hay b  nhiễm.  

 D  được sử dụng trong chuẩ  đ á  invitro 

 ê  ưu tiê   ử dụng bởi  á  kĩ t uật viên 

đượ  đà  tạo th c tiễn xét nghiệm tốt.  

 Bất kì s   t ay đ i  à  tr    quy trì    ũ   

sẽ ả    ưở   đến kết quả.  

 Bất kì s   t ay đ i nhiệt độ bảo quản nào 

 ũ   ả    ưở   đế  t     ă    ản phẩm.  

 Bảo quản không thích hợp có thể làm giảm 

tu i thọ sản phẩm.  

 Đậy nắp sau khi sử dụng và bảo quả   ơi 

độ ẩm thấp, tránh ánh sá   và  ơi ẩm. 

 Để phát hiện vi sinh vật tốt: lấy và vận 

chuyển mẫu cầ  được th c hiện tốt và thích 

hợp với các mẫu đặc biệt  theo th c  à   

p ò   t   nghiệm tốt. 
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Hướng Dẫn Sử Dụng 

Vật sinh vật Hình thái khuẩn lạc 

S.aureus ATCC® 25923 →Tím hoa cà 

S.saprophyticus ATCC® 15305 →Xanh lam 

E.coli ATCC® 25922 → B  ức chế 

C. albicans ATCC® 10231 → B  ức chế 

E. faecalis ATCC® 29212 → B  ức chế 

XỬ LÍ CHẤT THẢI  

Sau khi nhận dạng tất cả  á  đĩa,  ê  tiêu  ủy bằng nồi hấp ở 121
o
C trong ít nhất 20 phút. 

THAM KHẢO  

Vui lòng tham khảo  trang các  báo cáo hoa học trên website của   ú   tôi để chi tiết  ơ  về sản 

phẩm này. Web link: http://www.chromagar.com/publication.php 

I       L C N  N M C 

 
Khối lượng bột/ X L  ôi trường 

   Hạn sử dụng 

  Nhiệt độ bảo quản 

  
Bảo quả   ơi k ô rá  

 

 

 

 

 Đó    ói 

 

  

1000ml =                        Trọ    lượ   : 82,5g   

  

5000ml =  Trọ    lượ   : 412,5g 

     

G 

 

T ươ    iệu CHROMagar
TM

 và Rambach
TM

 được sáng lập bởi Tiế   ĩ A. Ra  a  . 

ATCC
*
 là t ươ    iệu đượ  đă   k  của American Type Culture Collection. 
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50 đĩa  

 

 

Mã  Code 

50 đĩa  

 ủa 20ml 

 

 

Tải thông tin từ 

www.CHROMaga

r.com  

 Giấy chứng nhận 

  â  t    (C A)→ 

mỗi lô. 

 Bảng dữ liệu an 

toàn nguyên liệu 

(MSDS). 

Cần tài liệu kỹ thuật 

Có sẵn để tải trên 

 www.CHROMagar.com  

 Giấy chứng nhận phân 

t    (C A)→  ỗi lô. 

 Bảng dữ liệu an toàn 

nguyên liệu (MSDS). 

M      ặt      

TA670 

TA672 250 đĩa 

của 20ml 
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