
 
 

BRAIN HEART INFUSION AGAR 

                                                                                                                            
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το BHIA είναι μια κρεπτικι βάςθ για τθν καλλιζργεια μιασ 
μεγάλθσ ποικιλίασ μικροοργανιςμϊν  
ςυμπεριλαμβανομζνων βακτθριδίων και μυκιτων. Αρχικά 
χρθςιμοποιικθκε για τθν απομόνωςθ πακογόνων ςτθν 
οδοντιατρικι. Το μίγμα εκχυλιςμάτων  από καρδιά και 
εγκζφαλο είναι ιδιαίτερα χριςιμο για τθν απομόνωςθ 
Actinomyces israeli και Histoplasma capsulatum.  
Με τθν προςκικθ 7 - 10% αίμα το μζςο μπορεί να 
υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ ενόσ ευρζοσ φάςματοσ 
απαιτθτικϊν βακτθρίων. 
Το Disodium phosphate  κα βοθκιςει μπορεί να 
εξουδετερϊςει τα οξζα που παράγονται από τθ διάςπαςθ 
τθσ γλυκόηθσ και να διατθριςει ζτςι τθ βιωςιμότθτα των 
βακτθρίων. 
Το ΒΗΙΑ δεν ςυςτινεται για τον προςδιοριςμό των 
αιμολυτικϊν αντιδράςεων λόγω τθσ περιεκτικότθτασ ςε 
γλυκόηθ. 
Η χριςθ ελεγμζνων υλικϊν ςε αυτό το προϊόν εξαςφαλίηει 
ότι δεν υπάρχει κανζνα διευκρινιςμζνο υλικό κινδφνου 
(SRM) όςον αφορά τισ διαβιβάςιμεσ εγκεφαλοπάκειεσ 
Spongeform (TSE). 
 

ΤΝΘΕΗ g/litre 

Brain-Heart Infusion Solids (porcine) 17.5 
Tryptose 10.0 

Glucose 2.0 

Sodium chloride 5.0 

Disodium phosphate 2.5 

Agar No2 12.0 

Εμφάνιςθ: Μπεη μθ διαυγζσ.  

Τελικό pH 7,4  0.2.  
 
ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ  
Brain Heart Infusion Agar(BioPL48): Bioprepare 
Παραςκευάηεται και ςυςκευάηεται ςτθν Αγγλία από τθν LAB M 
 
ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΤΣΑΗ 
Ζυγίςτε 49 γραμμάρια ςκόνθσ και διαλφςτε ςε 1 λίτρο 
απιονιςμζνου νεροφ. Αναδεφεται με ιπια κζρμανςθ μζχρι 
να διαλυκεί πλιρωσ θ ςκόνθ(95 C). Αποςτειρϊςτε 121°C για 
15 λεπτά. Κρυϊςτε αναδεφοντασ ςτουσ 47 °C και διανείμετε 
ςτα τρυβλία. 
 
ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΗ 
Αποςφράγιςθ ςε απόλυτα κακαρό χϊρο (Laminar flow), με 
γάντια. Στζγνωμα του τρυβλίου ςτον επωαςτικό κλίβανο (37 

C) για 30 – 45ϋ. Εμβολιαςμόσ του δείγματοσ το ςυντομότερο 
δυνατό μετά τθ λιψθ του, με διαδοχικζσ αραιϊςεισ για 
μεμονωμζνεσ αποικίεσ. 
Το τρυβλίο αρχικά χρθςιμοποιείται  για να πάρουμε  
κακαρζσ καλλιζργειεσ από δείγματα με μεικτι χλωρίδα. 

Επωάςτε τα τρυβλία ςτουσ 35-37 C για 24-48 ϊρεσ. Τα 
τρυβλία μποροφν να επωαςτοφν και ςε ατμόςφαιρα 5-10% 
CO2. 

Μετά από αρκετι επϊαςθ τα τρυβλία εμφανίηουν 
μεμονωμζνεσ  και περιοχζσ με πυκνι ανάπτυξθ. Βιοχθμικζσ 
και ορολογικζσ εξετάςεισ κα πρζπει να γίνουν για να 
επιβεβαιωκοφν τα όποια αποτελζςματα. 
     
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  

Μικρόβιο ATCC Ανάπτυξη 

Candida albicans  60193 Καλι 

Eschrichia coli 25922 Καλι 

 

 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

BRAIN HEART INFUSION AGAR - GR/CA01/GRM5/O/74   
ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟ 

ΖΩΗ 

Τρυβλίο 
90mm 

010015 10 τεμάχια 6 – 12  C 5 μινεσ 

Φιαλίδιο 
100ml 

060015 50 τεμάχια 8 – 25  C 12 μινεσ 

DCM 500gr BioP L48 1 τεμάχιο 10 – 25  C 3 χρόνια 

Παράγεται ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία Bioprepare ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ  οδθγίασ 98/79/EK. ΦΕΚ Β2198/2-10-
2009. Κωδικόσ κατά EDMA 14 01 04 01. Η εταιρεία Bioprepare ζχει  
πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με τα  πρότυπα EN ISO 9001:2008 / 
ΔΥ8δ/1348/2004.    
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