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MASTDISCS® Combi 
Detekční disky AmpC a beta-laktamázy 
s rozšířeným (ESL)  
 
D68C 
 
Příslušná určená použití 

Pro detekci produkce AmpC a / nebo beta-laktamázy s 

rozšířeným spektrem. 

 

POUZE PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN VITRO 
 

Obsah balení* 

4 kazety (D68C), každá kazeta obsahuje 50 disků. 

Interpretace výsledků 
Výsledky interpretujte porovnáním průměrů inhibičních zón 

v pořadí popsaném níže: 

 
Krok 1 – Porovnejte zónu inhibice disku Cefpodoxime (A) se 

zónami inhibice každého z disků Cefpodoxime plus disků 

inhibitorů (B, C, and D). Pokud jsou všechny zóny od sebe 

vzdálené do 2 mm, organismus nevykazuje aktivitu ESBL ani 

AmpC. 

 

Krok 2 - Odečtěte A od B, a C od D. Pokud je B – A a D – C  5mm 

A ZÁROVEŇ při následném srovnání jsou rozdíly v průměrech 
zón mezi disky B a D a disky A a C 4 mm nebo méně, organismus 

prokazuje aktivitu samotného ESBL.  

 

Kazeta A 

 
Kazeta B 

 
Kazeta C 

 
Kazeta D 

 

Cefpodoxime 10g disků 
 

Cefpodoxime 10g + disky s inhibitory ESL  
 

Cefpodoxime 10g + disky s inhibitory AmpC 
 

Cefpodoxime 10g + disky s inhibitory ESL + 
disky s inhibitory AmpC 

Krok 3 – Odečtěte B od D a A od C. Pokud je D – B a C – A   
5mm A ZÁROVEŇ při následném srovnání jsou rozdíly 
v průměrech zón mezi disky A a B a disky C a D  4mm nebo méně, 
pak organismus prokazuje aktivitu samotného AmpC.  
 
Krok 4 – Odečtěte C od D. Pokud je D – C   5mm A ZÁROVEŇ 

při porovnání rozdílů v průměru zóny mezi disky A a B 4 mm nebo 

méně, pak organismus vykazuje kombinovanou aktivitu ESBL a 

AmpC.
 

Skladování a trvanlivost 
Uchovávejte při teplotě 2 až 8 °C v dodaných nádobách až do 
data expirace uvedeného na štítku obalu. Před otevřením 
nechejte ekvilibrovat na pokojovou teplotu. 
 
Opatření  
Pouze pro diagnostické použití in vitro. Dodržujte schválená 
preventivní opatření týkající se biologického rizika a aseptické 
techniky. Smí být použito pouze adekvátně vyškoleným a 
kvalifikovaným personálem laboratoře. Před likvidací veškerý 
biologicky nebezpečný odpad sterilizujte. Viz bezpečnostní list 
produktu. 
 
Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky 
Standardní mikrobiologické zásoby a vybavení, jako jsou 
smyčky, kultivační média MAST, tampony, aplikátorové tyčinky, 
nádoby na likvidaci odpadu a inkubátory atd. Taktéž i sérologická 
a biochemická činidla a přísady, jako je krev. 

 
Postup 

1. Použitím čisté, čerstvé kultury testovaného organismu 

připravte suspenzi ekvivalentní hustoty o standard 

neprůhlednosti McFarland 0,5 v deionizované vodě nebo 

fyziologickém roztoku v závislosti na použité metodě. 

2. Pomocí sterilního tampónu rovnoměrně rozetřete suspenzi po 

povrchu vhodné agarové desky s testem citlivosti, např. 

Mueller Hinton Agar DM170D podle institutu Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI). 
3. Pomocí sterilní jehly, kleští nebo přístroje MAST® 

DISCMASTER vložte po jednom z každého typu disků sady 
MASTDISCS® CombiAmpC a ESL Detection Set na 
inokulované médium, zajišťující dostatečný prostor mezi 
disky pro vytvoření jasně definovaných zón inhibice. 

4. Inkubujte při teplotě od 35 do 37°C po dobu od 18 do 24 hodin. 

5. Změřte a zaznamenejte průměr všech zón inhibice s 

přesností na celý milimetr. Disky, které nevykazují žádnou 

zónu inhibice, by měly být zaznamenány jako 6 mm. 

 

Alternativně je možné použít kalkulační program 

dostupný na www.mast-group.com. 

 
Kontrola kvality 
Zkontrolujte známky poškození. Kontrola kvality musí být 

provedena alespoň u jednoho organismu k prokázání pozitivní 

reakce a alespoň u jednoho organismu k prokázání negativní 

reakce. Zóny inhibice získané proti negativní kontrole E.coli 

(např. ATCC-25922) by měly být stejné nebo by neměly 

vykazovat větší rozdíl v průměru než ~ 2 mm. Jakýkoli větší rozdíl 

znamená chybu nebo zhoršenou kvalitu. Nepoužívejte výrobek, 

pokud jsou reakce s kontrolními organismy nesprávné. Níže 

uvedený seznam ilustruje škálu kmenů kontrol provedení, které 

může koncový uživatel snadno získat.  
 

Zkušební organismus Výsledek 
Escherichia coli NCTC 13351 ESL Pozitivní 

Escherichia coli NCTC 13352 ESL Pozitivní 

Escherichia coli NCTC 13353 ESL Pozitivní 

Enterobacter cloacae NCTC 13406 AmpC Pozitivní 

Escherichia coli ATCC® 25922 Negativní 

 
Omezení 

Aby se zabránilo potenciálně chybným výsledkům, netestujte 

kazety z různých šarží společně - šarže by nikdy neměly být 

míchány. Organismy produkující plně rezistentní profil, tj. žádná 

zóna inhibice na všech discích, by mohly indikovat demonstraci 

produkce MßL nebo KPC karbapenemázy, která by mohla také 

maskovat souběžnou expresi ESßL nebo AmpC.  
 
Reference 
Bibliografie je k dispozici na vyžádání. 
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