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mastdisc® combi 

AmpC, ESßL and Carbapenemase Detection 

Disc Set 
 

D72C. Pro detekci produkce AmpC a/nebo širokospektrých 

betalaktamáz, s konfirmací inducibilního AmpC a karbapenemové 

rezistence. 

POUZE PRO IN VITRO DIAGNOSTIKU 

 

Obsah a složení*: 6 x cartridge, každá s obsahem 50 disků. 

Cartridge A disky – 10µg cefpodoximu 

Cartridge B disky – 10µg cefpodoximu  + ESβL inhibitor 

Cartridge C disky – 10µg cefpodoximu + AmpC inhibitor 

Cartridge D disky – 10µg cefpodoximu + ESβL inhibitor + AmpC 

inhibitor 

Cartridge E disky – 10µg cefpodoximu + ESβL inhibitor + AmpC 

induktor 

Cartridge F disky –  penem 

 

Skladování a stabilita 

Skladujte při 2-8 °C v dodávaném obalu do data expirace uvedeného 

na štítku obalu. Před otevřením nechte vytemperovat na pokojovou 

teplotu. 

 

Bezpečnostní opatření 

Pouze pro in vitro diagnostiku. Dodržujte schválená bezpečnostní 

opatření a aseptické techniky práce. Určeno pouze pro použití 

adekvátně proškoleným a kvalifikovaným laboratorním pracovníkům. 

Před likvidací sterilizujte veškerý biologicky nebezpečný odpad 

v souladu s bezpečnostními listy. 

 

Potřebný materiál, který není součástí soupravy 

Standardní vybavení mikrobiologické laboratoře jako např. očkovací 

kličky, MAST kultivační média, výtěrovky, aplikační tyčky, hořáky a 

inkubátory stejně tak, jako sérologické a biochemické reagencie a 

aditiva, např. krev. 

 

Pracovní postup 

1. Použijte čistou a čerstvou kulturu testovaného mikroorganismu a 

připravte suspenzi denzitně ekvivalentní standardu McFarlanda 0,5. 

2. Pomocí sterilní výtěrovky (tamponu) rovnoměrně rozprostřete 

suspenzi po celém povrchu agarové testovací půdy v misce (např. 

Mueller Hinton Agar)., v souladu s doporučenými metodami 

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing). 

3. Pomocí MAST DIscMaster Dispenser (MDD64), sterilní jehly nebo 

pinzety, umístěte jeden disk od každého typu A - F  mastdisc
®

 

combi AmpC, ESßL and Carbapenemase Detection Disc na 

inokulované médium. Ujistěte se, zda jsou disky umístěny 

v dostatečné vzdálenosti od sebe tak, aby byla umožněna tvorba 

jednoznačně definovatelných inhibičních zón. 

4. Inkubujte při 35 ± 1 °C po dobu 16 až 20 hodin. 

5. Změřte a zaznamenejte průměry vzniklých inhibičních zón v mm. 

Zóny kolem disku F s jakýmikoliv mikrokoloniemi uvnitř by měly být 

interpretovány.  Disky nevykazující žádnou inhibiční zónu by měly 

být zaznamenány jako průměr 6 mm. 

 

Interpretace výsledků 

Pro interpretaci výsledků založenou na změřených zónách inhibice 

použijte D72C kalkulátor. Kalkulátor je dostupný na www.mastgrp.com  

 

 

 

pro registrované uživatele nebo pro jeho získání kontaktujte svého 

dodavatele. 

 

Dodatek k interpretaci inhibiční zóny kolem disku F 

Žádná zóna kolem disku F indikuje podezření na karbapenemázovou 

aktivitu. V tomto případě by měla být zapsána zóna 6 mm do D72C 

kalkulátoru. Inhibiční zóna s mikrokoloniemi rostoucími uvnitř zóny 

ukazuje na podezření na karbapenemázovou aktiviu (OXA-48). V tomto 

případě by mělo být zapsáno „Y“ do příslušného sloupce D72C 

kalkulátoru. Pokud se vytvoří čistá inhibiční zóna kolem disku F, měla 

by být změřena a do sloupce „micro-colonies“ by mělo být zapsáno „N“. 

 

Pro rozlišení jednotlivých typů karbapenemáz a pro konfirmaci použijte 

disky mastdisc
®

 combi Carba plus (D73C). 

 

Kontrola kvality 

Odhaluje známky poškození funkčnosti testu. Kontrola kvality musí být 

prováděna alespoň s jedním organismem vykazujícím pozitivní reakci a 

alespoň s jedním, který vykazuje negativní reakci. Inhibiční zóny, 

získané za využití  disků A až  E při použití negativní kontroly E. coli 

(např. ATCC® 25922), by měly být stejné nebo by se neměly lišit 

v průměru o ± 2 mm. Disk F my měl vytvořit čistou inhibiční zónu (bez 

mikrokolonií). Jakýkoliv větší rozdíl v hodnotách průměru značí 

poškození funkčnosti testu. Nepoužívejte soupravu, pokud jsou reakce 

s kontrolními organismy neodpovídající. Níže uvedená tabulka 

obsahuje soubor kmenů kontrolních organismů, které může koncový 

uživatel snadno získat. 

 

Testovaný Organismus Výsledek 

Escherichia coli NCTC 13351 ESβL Pozitivní 

Enterobacter cloacae NCTC 13406 AmpC Pozitivní 

Enterobacter cloacae NCTC 13405 Inducibilní AmpC Pozitivní 

Klebsiella pneumoniae NCTC® 13438 Susp. prod. karbapenemáz 

Klebsiella pneumoniae NCTC® 13442 Susp. prod. karbapenemáz 

Escherichia coli ATCC® 25922 Negativní 

 

Omezení 

D72C není určen pro Pseudomonas spp. a Acinetobacter spp. Aby se 

zabránilo získání potenciálně chybných výsledků, je nutné používat 

disky ze stejného balení/šarže. Nepoužívejte různé cartridge 

z odlišných šarží – šarže výrobků nesmí být nikdy kombinovány. 

Organismy s plně rezistentním profilem, např. neobjeví-li se žádná 

inhibiční zóna u všech disků, může to indikovat přítomnost MβL nebo 

KPC. Rezistence u disku F  se může v malé míře objevit u 

karbapenemázy neprodukujících Enterobacteriaceae. Přítomnost ESβL 

může být zastíněna karbapenemázami. Je nutné používat nejnovější 

verzi D72C kalkulátoru. Informace o změnách soupravy i kalkulátoru 

jsou vždy uvedeny na webových stánkách Mast Diagnostics. 

 

Literatura 

Literární zdroje k dispozici na vyžádání. 

 
 
 
 
 
 
 

IFU 192 GB 10/17 V2 
MAST is a Registered Trademark 

ATCC is a trademark of the American 
Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA 

*Složení se může měnit tak, aby byla splněna kritéria produkce. 
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