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mastdiscs® ID 
Indirect Carbapenemase Test (ICT) 
 
D74C. Pro detekci produkce karbapenemáz bakteriemi 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas a Acinetobacter spp. 
 

POUZE PRO IN VITRO DIAGNOSTIKU 
 

Obsah a složení*: 25 jednotlivě balených sáčků, každý 

obsahuje 1 testovací zařízení 
Každé testovací zařízení se skládá z dvou očíslovaných 
8mm zaoblených špiček (jedna je určena pro kontrolu a 
druhá pro testovaný organismus) a z jedné 6 mm zaoblené 
špičky obsahující penem (označena „X“). 
 
Skladování a stabilita 

Skladujte při 2-8 °C v původním uzavřeném obalu do data 
expirace uvedeného na štítku. Před otevřením nechte 
vytemperovat na laboratorní teplotu. 
 
Bezpečnostní opatření 
Pouze pro in vitro diagnostiku. Dodržujte schválená 
bezpečnostní opatření a aseptické techniky práce. Určeno 
pouze pro použití adekvátně proškolenými a kvalifikovanými 
laboratorními pracovníky. 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. 
 
Pracovní postup 

1. Použijte čistou a čerstvou kulturu kontrolního 
mikroorganismu a připravte suspenzi denzitně 
ekvivalentní standardu McFarlanda 0,5. Použijte kmen 
Escherichia coli ATCC

® 
25922, jako kontrolní 

organismus, pokud testujete Enterobacteriaceae a 
Acinetobacter spp. Použijte kmen Klebsiella 
pneumoniae ATCC

® 
700603, jako kontrolní 

organismus, pokud testujete Pseudomonas spp. 

2. Pomocí sterilní výtěrovky (tamponu) rovnoměrně 
rozprostřete suspenzi po celém povrchu agarové 
testovací půdy v misce (např. MAST Mueller Hinton Agar 
DM170). (Viz obr. 1) 

3. Pomocí sterilní pinzety vyjměte testovací zařízeni D74 
ICT ze sáčku a umístěte na sterilní povrch stranou 
s označením 1, 2 a X nahoru. 

4. Použijte čistou a čerstvou kulturu Escherichia coli ATCC
® 

25922 (jako negativní kontrolu) v množství přibližně ¼ 
nebo ½ 10 µl kličky a rozetřete po celé ploše špičky 
s označením 1. (Viz obr. 2) 

5. Stejným způsobem rozetřete testovaný organismus po 
celé ploše špičky s označením 2. (Viz obr. 3) 

6. Pomocí sterilní pinzety umístěte testovací zařízení D74 
ICT na inokulovanou plotnu stranou s označením 1 a 2 

dolů, tak aby došlo ke kontaktu impregnovaných 
organismů s médiem. Ujistěte se, zda jsou špičky 1 a 2 
v přímém kontaktu s agarem. Text „Mast

® 
ICT“ musí být 

tedy viditelný na svrchní straně. (Viz obr. 4) 
7. Inkubujte aerobně při 35 – 37 °C po dobu 16 až 20 hodin, 

pokud testujete Enterobacteriaceae a Acinetobacter spp. 

Inkubujte anaerobně při 35 – 37 °C po dobu 16 až 20 
hodin, pokud testujete Pseudomonas spp. 

8. Odečítejte na plotně s odkrytým víčkem a pozorujte tvar 
inhibiční zóny vytvořené kolem špičky „X“. Pozorujte 
zakřivení ke špičce 3 a ke špičce 4, např. zploštění 
klasické kruhové zóny. 

 
Interpretace výsledků 

Pozitivita karbapenemázové produkce: 
Zakřivení inhibiční zóny kolem špičky „X“ (indikátor 
antibiotika) v blízkosti špičky 3 indikuje pozitivní výsledek 
(produkci karabapenemáz). Špička „X“ směrem ke špičce 4 
(negativní kontrola) by měla mít vždy nezakřivenou kruhovou 
zónu. 
 
Negativita karbapenemázové produkce: 
Žádné zakřivení směrem ke špičce 3 (kruhová inhibiční 
zóna) indikuje negativní výsledek. 
 
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. Například: pokud je testovacím 
organismem Pseudomonas spp., vhodnou pozitivní kontrolou 
je P. aeruginosa NCTC 13437. Pokud je testovacím 
organismem Enterobacteriaceae, může být použit jakýkoli 
ze tří  K. pneumoniae QC organismů vypsaných níže. 
Nepoužívejte soupravu, pokud jsou reakce s kontrolními 
organismy neodpovídající. Níže uvedená tabulka obsahuje 
soubor doporučených kmenů kontrolních organismů, které 
může koncový uživatel snadno získat. 
 

Testovaný Organismus Výsledek 

Klebsiella pneumoniae NCTC 13440 Pozitivní (MβL) 

Klebsiella pneumoniae NCTC 13438 Pozitivní (KPC) 

Klebsiella pneumoniae NCTC 13442 Pozitivní (OXA-48) 

Acinetobacter baumanii NCTC 13301 Pozitivní (OXA-23) 

Pseudomonas aeruginosa NCTC 
13437 

Pozitivní (MβL) 

Escherichia coli ATCC
®
 25922 Negativní 

 
Omezení testu 

Test D74 ICT nerozlišuje jednotlivé karbapenemázové 
mechanismy rezistence. Je doporučeno identifikovat typ 
rezistence pomocí mastdisc combi Carba Plus (D73C). 
 
Literatura 

Literární zdroje k dispozici na vyžádání. 
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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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Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3 Obr. 4 

Obr. 5 Obr. 6 
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