
 
 

BRAIN HEART INFUSION BROTH 

                                                                                                                            
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το Brain Heart Infusion Broth χρθςιμοποιείται για τθν 
καλλιζργεια μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ μικροοργανιςμϊν από 
κλινικά και μθ κλινικά δείγματα. Είναι ζνασ κρεπτικόσ 
ρυκμιςτικόσ ηωμόσ ο οποίοσ περιζχει εκχφλιςμα από ιςτό 
εγκεφάλου και καρδιάσ και πεπτόνεσ που παρζχουν 
πρωτεΐνεσ και άλλα κρεπτικά ςυςτατικά , απαραίτθτα για 
τθν ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν. Μια χαμθλι ςυγκζντρωςθ 
τθσ γλυκόηθσ χρθςιμοποιείται ωσ ενζργεια για να υποκινιςει 
τθν πρόωρθ αφξθςθ εξαςκενθμζνων βακτθρίων . Το μζςο 
είναι κατάλλθλο για τθ χριςθ ωσ μζςο καλλιζργειασ αίματοσ 
ι ωσ ηωμόσ εμπλουτιςμοφ για τουσ απαιτθτικοφσ 
οργανιςμοφσ. 
 

ΤΝΘΕΗ g/litre 

Brain-Heart Infusion Solids (porcine) 17.5 

Tryptose 10.0 

Glucose 2.0 

Sodium chloride 5.0 

Disodium hydrogen phosphate 2.5 

Εμφάνιςθ: Αχυρόχρωμο διαυγζσ.  
Τελικό pH 7,4  0.2.  
 
ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ  
Brain Heart Infusion Broth(BioP49): Bioprepare 
Παραςκευάηεται και ςυςκευάηεται ςτθν Αγγλία από τθν LAB M 
 
ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΤΣΑΗ 
Ζυγίςτε 37 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 75 °C και διανείμετε 
ςτα φιαλίδια και ςωλθνάρια. 
 
ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΗ 
Αποςφράγιςθ ςε απόλυτα κακαρό χϊρο (Laminar flow), με 
γάντια. Εμβολιαςμόσ του δείγματοσ το ςυντομότερο δυνατό 
μετά τθ λιψθ του.     
Για υγρά δείγματα, ενοφκαλμίςτε τα ςωλθνάρια με τον 
ηωμό, με 1-2 ςταγόνεσ από το δείγμα χρθςιμοποιϊντασ 
αποςτειρωμζνθ πιπζτα. Τα δείγματα ςε ςτυλεό 
τοποκετοφνται ςτον ηωμό αφοφ ενοφκαλμιςτοφν τα 
τρυβλία. Επωάςτε ςε αναερόβιεσ ι αερόβιεσ ςυνκικεσ. Η 
ανάπτυξθ των μικροβίων εμφανίηεται με κόλωςθ ι ίηθμα  
του ηωμοφ. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  
Μικρόβιο ATCC Ανάπτυξη 

Candida albicans  60193 Καλι 

Eschrichia coli 25922 Καλι 

 

 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   

BRAIN HEART INFUSION BROTH  - GR/CA01/GRM5/O/81 -   
ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟ 

ΖΩΗ 

Σωλθνάριο 
5ml 

080042 10 τεμάχια 8 – 12  C 8 μινεσ 

Φιαλίδιο 
100ml 

060042 50 τεμάχια 8 – 25  C 8 μινεσ 

DCM 500gr BioP 49 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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