
 

 

Produktová specifikace 

MESA STRIP EO/Dry 

heat 

MesaSTRIP – EO/dry heat je biologický non 

self contained indikátor pro monitorování 

etylenoxidové a horkovzdušné sterilizace. 

Splňuje ČSN EN ISO 11138. 

 

Kat.  
číslo 

Počet 
ks v 
balení 

Druh spor/ denzita 

SGMG/6 100 
Bacillus atrophaeus 
(106)  

TSB-
BP16 

100 Kultivační půda 

RM/1100 100 Kultivační půda 
 
POPIS A PRINCIP TESTU 
MesaStrip je papírový proužek, na kterém jsou 

inokulované spory Bacillus atrophaeus kmene 

9372 (106). Rozměr proužku je  6 mm x 25 mm. 

Proužek je zabalený v glassine  obalu o 

rozměrech 27 mm x 73 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Pergamenový obal slouží jako mikrobiální 

bariéra, která chrání proužek se sporami před 

kontaminací po sterilizaci. Po expozici je nutné 

proužek odeslat do laboratoře ke kultivaci. 

 
ZPŮSOB POUŽITÍ  
1. Před použitím zkontrolujte každý proužek. 

Nepoužívejte jakkoli poškozené indikátory. 

Vložte stanovený počet biologických 

indikátorů mezi sterilizovaný materiál, 

především do míst, kde se předpokládá 

nejobtížnější dosažení parametrů sterilizace. 

2. Odstartujte zvolený sterilizační program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Po skončení cyklu vyjměte biologické 

indikátory ze sterilizátoru a předejte 

mikrobiologické laboratoři ke kultivaci. 

4. V laboratoři v aseptických podmínkách 

vložte každý bioindikátor do kultivační půdy 

TSB (tryptonosojový bujón). Ihned poté 

zkumavky umístěte do inkubátoru a inkubujte.  

Případný růst ve zkumavkách kontrolujte 

každý den. 

6. Inkubace a doba odečítání. 

Doporučená inkubace Spore Strip EO/Dry heat 

je nejméně sedm dní při 30-35 ° C. K dosažení 

přesných výsledků je nutné umístění v 

optimalizovaném růstovém prostředí, které 

udržuje správnou inkubační teplotu.  

 

 
INTERPRETACE VÝSLEDKU 
Nevyhovující výsledek : zakalené médium, 

nebo tvorba sedimentu naznačuje růst 

bakterií. 

Vyhovující výsledek : čiré médium, žádný růst 

spor, spory byly usmrceny v procesu 

sterilizace.  

Nevyhovující výsledek sterilizace 

zaznamenejte a pečlivě zkontrolujte záznamy 

procesu sterilizace, abyste se ujistili, že 

všechny fyzické parametry procesu jsou v 

rámci specifikací. Vždy se ujistěte, že byl 

dodržen správný postup, který je v souladu s 

procesem validace sterilizace.  

Pozitivní jednotky mohou být subkultivovány, 

pokud je požadována identifikace pozitivního 

růstu. 

 

KONTROLY  

A/ Pozitivní kontrola : S každou sadou testů je 

nutné provést nejméně 1 pozitivní kontrolu. 

Vložte neexponovaný BI do kultivační půdy a 

kultivujte společně s ostatními indikátory. 

Pozitivní kontrola se obvykle zakalí během 24 

až 48 hodin inkubace. Zakalení kultivační půdy  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a růst mikroorganizmů potvrzuje vhodné 

kultivační podmínky a životaschopnost  

zkušebních mikroorganismů, které jsou na 

nosiči BI. 

B/ Negativní kontrola : Kultivujte 1-2 

zkumavky se živnou půdou s ostatními 

indikátory. Absence růstu znamená, že 

kultivační půda byla před použitím sterilní. 

POZNÁMKA  

1/Ověřte všechny pozitivní výsledky 

mikroskopicky. Biochemická charakterizace 

není nutná. Všechny pozitivní vzorky musí být 

před likvidací podrobeny sterilizaci vlhkým 

teplem při 1210C po dobu nejméně 30 minut. 

 

OSVĚDČENÍ 

Každé balení obsahuje šaržový certifikát 

(osvědčení bakteriálního kmene pro ATCC, 

definovanou denzitu, D-hodnotu, Z- hodnotu, 

poměr přežívající a uhynulé populace). 

 

SKLADOVÁNÍ 

 V originálním obalu na suchém místě, při 

pokojové teplotě   15-270C a relativní vlhkosti 

30 - 70%, mimo dosah sterilantů, přímého 

slunečního záření a všech ostatních forem UV 

světla. Nezmrazujte. Nevysušujte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPIRACE 

2 roky od data výroby při skladování za 

doporučených podmínek. Nepoužívejte 

po uplynutí doby použitelnosti 

vyznačené na obalu. Zlikvidujte 

expirované indikátory autoklávováním 

při teplotě 121 ° C po dobu nejméně 30 

minut, nebo procedurami per site. 
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Ucelenou nabídku indikátorů najdete na  
www.jktrading.cz 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.jktrading.cz/

