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Produkt Kat. č.

Uricult 10 testov 67404

Uricult Plus 10 testov 67465

Uricult Trio 10 testov 68197

Cultura M 230 V 05866

Teplomer, príslušenstvo 05724

Stojanček, príslušenstvo 139248
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Je to tak jednoduché!

Ponoriť alebo poliať Inkubovať Vyhodnotiť

8081-02SK, 05/2020. Aidian® a Uricult® sú registrované ochranné známky spoločnosti Aidian Oy. Spoločnosť Aidian má viac ako 40 rokov skúseností vo 
vývoji, výrobe a predaji diagnostických testov a systémov určených pre profesionálne použitie v zdravotníctve.

Cultura M je jednoduchý praktický inkubátor  pre 
kultiváciu pri teplotách 25–45°C. Pre jednoduchú 
inkubáciu testov je dostupný teplomer a stojanček. 

www.aidian.sk

Uricult®

Jednoduchá kultivácia 
moču priamo v mieste 
starostlivosti.



Efektivita nákladov

• Dlhá skladovateľnosť

• Inokulovaný test možno transportovať

• Skladovanie pri izbovej teplote

Vysoká kvalita

• Vysoká kvalita overená desiatkami rokov 
skúseností 1

• Užívatelia po celom svete

• Preverený pracovný postup1–3

Jednoducho použiteľný

• Tri jednoduché kroky:  
Ponoriť - Inkubovať - Vyhodnotiť

• Vhodný aj pre zdravotníckych pracovníkov 
bez laboratórnych skúseností

• Inkubácia a vyhodnotenie v mieste 
starostlivosti

• Selektívne médiá na predbežnú 
identifikáciu baktérií

Vykonajte test pred začatím liečby

• Predbežná identifikácia bakteriúrie

• V primárnej starostlivosti, v zdravotníckych 
centrách, na oddeleniach nemocníc  
a v laboratóriách

• Výsledky dostupné už na druhý deň 
pomáhajú pri rozhodovaní o liečbe

Dostupné produkty

Uricult® obsahuje médium CLED na detekciu celkového počtu baktérií a médium 
MacConkey na detekciu gramnegatívnych baktérií.

Uricult® Plus obsahuje médiá CLED a MacConkey, ako aj selektívne enterokokové médium 
na detekciu enterokokov a streptokokov skupiny B.

Uricult® Trio obsahuje médiá CLED a MacConkey, ako aj médium E. coli na detekciu 
gramnegatívnych organizmov produkujúcich β-glukuronidázu. Na médiu E. coli môžu tiež 
rásť niektoré kvasinky.

Uricult je kultivačný dip-slide test určený k diagnostike infekcií  močových 
ciest (UTI) pomocou detekcie mikroorganizmov vo vzorkách moču. Test 
možno vykonávať priamo v mieste starostlivosti alebo doštičky použiť 
ako praktické transportné médium pre vzorky určené ku kultivácii. Testy 
Uricult sú k dispozícii v troch rôznych, jednoducho použiteľných verziách.

Jednoduchá kultivácia 
moču priamo v mieste 
starostlivosti.


