
Termék Kat. szám

Easicult Combi PP 10 teszt 05984

Hygicult Y&F (Easicult M) 10 teszt 68013

Easicult TTC PP 10 teszt 05988

Cultura M 230 V 05866

Hőmérő (tartozék) 05724

Állvány (tartozék) 139248

Könnyedén használható!

Merítés vagy kenet Inkubálás Értékelés

Kapcsolat
Aidian Oy Finnország 
Képviselet HU, CZ, SK, PL: 
Bělohorská 57, Prága, Csehország

Tel. +420 233 350 533

www.aidian.hu

www.aidian.hu

8086-01HU, 06/2022.Az Aidian® és az Easicult® az Aidian Oy bejegyzett védjegyei. Az Aidian több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik az egészségügyi            
szakemberek által használt diagnosztikai rendszerek fejlesztése, gyártása és forgalmazása terén.

A Cultura M inkubátor 25–45 °C hőmérsékleten történő 
egyszerű és praktikus helyszíni tenyésztésre szolgál.
Hőmérő, továbbá több kémcső egyszerű inkubálására 
alkalmas állvány is kapható. 

Easicult®

Mikroorganizmusok 
megfékezése különböző 
iparágakban.



Időtakarékos

• Három egyszerű művelet:                  
merítés, inkubálás és értékelés

• Nem szükségesek mikrobiológiai ismeretek 
vagy speciális képzések

• Az eredmények értékelése egyszerű,    
nem szükséges a telepek számlálása

Rugalmas

• Tenyésztőlemezekhez képest hosszú 
felhasználhatósági idő

• Szállítható

• Szobahőmérsékleten tárolható

• Az inkubálás végezhető 
szobahőmérsékleten vagy a gyorsabb 
eredmények érdekében inkubátorban

Megbízható

• Az egész világon használt kiváló minőségű 
termékek

• Bevált módszer hosszú évek 
tapasztalatával

Felhasználás

• Papíripari folyadékok

• Fémipari folyadékok

• Ipari vágófolyadékok

• Üzemanyagok, kenőolajok, dízel- és 
biodízelolajok

• Festékek, pigmentek, lakkok

• Autók és más gépjárművek gyártása

• Hűtőtorony, hűtővíz

• Kozmetikumok gyártása

• Üzemanyagtartályok: repülőgép gyártás, 
hajók és motorcsónakok

Mikroorganizmusok 
megfékezése különböző 
iparágakban.

Elérhető termékek
Az Easicult® Combi az általános higiénia monitorozására használható. A TTC közeg a teljes 
baktériumszám meghatározására, míg a Rose Bengal közeg az élesztő- és a penészgombák kimutatására 
szolgál. A polipropilén (PP) csöves termék hosszabb stabilitást biztosít, a polisztirén (PS) csöves pedig 
változó hőmérsékleti körülmények között ideális.

Az Hygicult® Y&F (Easicult M) a gombás szennyeződések kimutatására szolgáló malátaagart tartalmaz.

Az Easicult® TTC a teljes baktériumszám meghatározására szolgáló TTC közeget tartalmaz. 

Az Easicult lemezes tenyésztési módszer az ipari folyadékok mikrobiológiai 
szennyezettségének  monitorozására szolgál. A teszt egyszerűen elvégezhető 
a helyszínen, mikrobiológiai ismeretek nélkül, és a lemezek kényelmesen 
használhatók szállítási közegként is, ha a minták további elemzése szükséges.


