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Termék Kat.szám

Uricult 10 teszt 67404

Uricult Plus 10 teszt 67465

Uricult Trio 10 teszt 68197

Cultura M 230 V 05866

Hőmérő, tartozékok 05724

Állvány, tartozékok 139248
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Ennyire könnyű használni!

Merítés vagy öntés Inkubálás Értelmezés

8081-01HU, 12/2021. Az Aidian® és az Uricult® az Aidian Oy bejegyzett védjegye. Az Aidian közel 50 éves tapasztalattal fejleszt, 
gyárt és forgalmaz diagnosztikai tesztrendszereket egészségügyi szakemberek számára.

A Cultura M inkubátor a helyszínen történő egyszerű és 
praktikus tenyésztésre szolgál, 25–45 °C hőmérsékleten. 
Kapható hőmérő, továbbá több kémcső egyszerű 
inkubálására alkamas állvány is.

www.aidian.hu

Uricult®

Egyszerű és praktikus 
vizelettenyésztés 
helyben.



Tartós és költséghatékony  

• Hosszú felhasználhatósági idő

• A mintavételt követően szállítható

• Szobahőmérsékleten tárolható

Kiváló minőség 

• Bevált minőség évtizedek tapasztalatával1

• Felhasználók szerte a világon

• Bizonyított teljesítmény1–3

Egyszerűen kivitelezhető 

• Három egyszerű művelet: 
merítés – inkubálás – értelmezés

• Szaktudással nem rendelkező személy is 
alkalmazhatja

• Az inkubálás és a kiértékelés helyben 
elvégezető

• Szelektív táptalaj a baktériumok előzetes 
azonosítására

Teszt a kezelés megválasztása előtt

• A húgyúti fertőzések előzetes kimutatása

• Általános orvosi rendelőkben, 
egészségügyi központokban, kórházi 
osztályokon és laboratóriumokban 

• A már másnap elérhető eredmények 
segítik a kezelési módszer kiválasztását

Elérhető termékek

Az Uricult® az összcsíraszám meghatározására szolgáló CLED táptalajt és a Gram-negatív baktériumok 
kimutatására szolgáló MacConkey szelektív táptalajt tartalmaz.

Az Uricult® Plus CLED- és MacConkey táptalajt, valamint egy szelektív, kifejezetten az enterococcusok 
és a B csoportú Streptococcus család kimutatására szolgáló táptalajt tartalmaz.

Az Uricult® Trio CLED- és MacConkey táptalajt, valamint E. coli táptalajt is tartalmaz, amely                    
a Gram-negatív, β-glükuronidáz enzimet termelő fajok kimutatására szolgál. Az E. coli táptalajban 
bizonyos élesztőgombafajok is növekedhetnek.

Az Uricult merítőlemezes (dipslide) kultúrán alapuló tenyésztési 
eljárás a bakteriális húgyúti fertőzések (urinary tract infection, UTI) 
diagnosztizálására vizeletmintákból. A teszt egyszerűen elvégezhető az 
orvosi rendelőben, vagy a lemezek a kultivációra szánt minták kényelmes 
szállítóközegeként is alkalmazhatók. Az Uricult tesztek három különböző, 
könnyen használható változatban kaphatók.

Egyszerű és praktikus 
vizelettenyésztés 
helyben.


