
 
 

CHROMagar™ Acinetobacter  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Νζο χρωμογόνο υλικό για τθν απομόνωςθ και 
διαφοροποίθςθ του Acinetobacter και άλλων ςθμαντικϊν 
MDR  βακτθρίων.  
Σο Acinetobacter είναι ζνασ οργανιςμόσ που ζχει υψθλι 
δυνατότθτα επιβίωςθσ ςε επιφάνειεσ του περιβάλλοντοσ.  
Η ικανότθτα του να αποκτά αντιμικροβιακι αντίςταςθ είναι 
μια αιτία αυξθμζνου ενδιαφζροντοσ για τισ νοςοκομειακζσ 
μολφνςεισ. τα νοςοκομεία το Αcinetobacter baumanii, για 
παράδειγμα μπορεί να μπει ςτο ςϊμα μζςω ανοικτϊν 
πλθγϊν, κακετιρων και αναπνευςτικϊν ςωλινων.  
 
Κάκε αποτελεςματικι πολιτικι ελζγχου μολφνςεων  κα 
πρζπει να περιλαμβάνει και μια εξζταςθ κοπράνων. Σο 
CHROMagar Acinetobacter είναι ζνα εργαλείο ειδικά 
ςχεδιαςμζνο για να διευκολφνει αυτό το ςτάδιο, 
επιτρζποντασ τθν ανάπτυξθ με ζνα ζντονα κόκκινο χρϊμα 
αποικιϊν. 
 

ΤΝΘΕΗ g/litre 

Chromogenic mix 1,8 
Peptone, yeast and extract 12,0 

Agar 15,0 

Salts 4,0 

  

Liquid  supplement 1ml 

Εμφάνιςθ: Ροη ανοιχτό διαυγζσ 

Σελικό pH 7.0  0.2.  
 
ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ  
CHROMagar™ Acinetobacter (X096B): 5000 ml bottle 
Supplement Acinetobacter (X096S): For 5000 ml vial 

 
ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΤΣΑΗ 
Ανάμιξθ 32,8 g με ζνα λίτρο απιονιςμζνο νερό. Θζρμανςθ με 

ανάδευςθ μζχρι τθν πλιρθ διάλυςθ του υλικοφ (95 C). 
Προςκικθ 1ml/Lt  supplement. 
Αποςτείρωςθ του διαλφματοσ ςτουσ 100 C για 1 λεπτά. 

Ψφξθ του υλικοφ ςτουσ 45 C.  
Ζλεγχοσ  του τελικοφ pH του διαλφματοσ. Διανομι κρεπτικοφ 
υλικοφ ςε τρυβλία 90mm και 60mm με αργι ανάδευςθ μζςα 
ςε Laminar Flow.   
 
ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΗ 
Επιςτρϊςτε τα τρυβλία με το προσ εξζταςθ δείγμα , όςο το 
δυνατόν ςυντομότερα μετά τθν λιψθ του από το 
εργαςτιριο. Επωάςτε ςτουσ 35 – 37 C ςε αερόβια 
ατμόςφαιρα.  Μετά από 24 ϊρεσ ελζγξτε τα τρυβλία για τισ 
παρακάτω αλλαγζσ χρϊματοσ. 
     
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  
Βακτήρια  
 

Χαρακτηριςτικά αποικιών  

Acinetobacter Κόκκινεσ  

Pseudomonas Κόκκινεσ 

Stenotrophomanas Κόκκινεσ μικρζσ αποικίεσ 

Άλλα Gram(-) Βακτήρια  Μπλε, βιολετι άχρωμεσ ι 
αναςτζλλονται  

Gram (+) κόκκοι και 
μύκητες  

Σα περιςςότερα αναςτζλλονται 

 

 
Acinetobacter 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
CHROMagar™ Acinetobacter  -  GR/CA01/GRM5/O/76 -  

ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟ 
ΖΩΗ 

Σρυβλίο 9cm 010455 10 τεμάχια 6 – 12  C 3 μινεσ 

Σρυβλίο 6cm 050455 10 τεμάχια 6 – 12  C 3 μινεσ 

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 / 
ΔΤ8δ/1348/2004.    

 
 
 


