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Cz�sto zadawane pytania (RapidChek E.coli O157:H7) 

 
1. Co wykrywa test RapidChek E.coli O157:H7? 

Test jest specyficzny dla wszystkich typów E.coli O157, wł�czaj�c O157:H7, O157: 
oraz O157:H.  
 

2. Jaka jest czuło�� systemu RapidChek?  
System RapidChek wykrywa 1 jtk/25 g próbki.  
 

3. Czy test został zwalidowany?  
Tak, test został zwalidowany przez instytut AOAC i PIW-et Puławy. 
 

4. Jakich produktów dotyczyła walidacja?  
Oficjalna walidacja obejmuje surow� wołowin� bez ko�ci, mielon� wołowin� oraz ocet 
jabłkowy. Jednak�e od momentu wprowadzenia produktów do sprzeda�y test był 
walidowany w wielu innych laboratoriach dla innych produktów, m.in.: dla próbek 
zło�onych (375 g), surowego i przetworzonego mi�sa z kurczaka, zieleniny, wymazów z 
tuszek, grzybów i nabiału.  
 

5. Czy test wykazuje reakcj� krzy�ow� z innymi Enterobakteriami lub innymi 
organizmami, które mog� by� obecne w próbce?  
Według posiadanej wiedzy, paski odczytowe RapidChek nie wykazuj� reakcji krzy�owej 
z �adnymi innymi bakteriami ni� E.coli O157:H7. Test został przebadany na wielu 
matrycach, równie� trudnych, i wykazał wyniki pozytywne.  
 

6. Jak przechowywa� po�ywk� dla RapidChek E.coli?  
Po�ywk� nale�y przechowywa� w temperaturze pokojowej, szczelnie zamkni�t�.  
 

7. Czy po�ywka RapidChek E.coli musi by� autoklawowana?  
Po�ywki RapidChek s� przygotowane tak aby ułatwi� prac� z testem. Badania wykazały 
równowa�no�� wydajno�ci po�ywki autoklawowanej z nieautoklawowan�. W opcji 
nieautoklawowanej nale�y u�y� sterylizowanej wody, podgrzanej do 42oC i dodanej do 
granulatu, przed u�yciem.  
 

8. Jak długo mo�na przechowywa� nieautoklawowan� po�ywk�?  
Dla uzyskania najlepszych wyników powinna by� u�yta od razu po przygotowaniu. Je�li 
jednak nie ma takiej mo�liwo�ci, mo�na ja przechowywa� przez 3 godziny od 
przygotowania.  
 

9. Jak długo mo�na przechowywa� autoklawowan� po�ywk�?  
Autoklawowana po�ywka mo�e by� przechowywana w temperaturze 4oC do 2 tygodni. 
Nale�y ogrza� po�ywk� przed u�yciem do temperatury 42oC.  
 

10. Stosuj�c po�ywk� RapidChek E.coli zalecane jest 8-godzinne namna�anie. Co stanie 
si�, je�li namna�anie zostanie wydłu�one?  
Test został zwalidowany dla namna�ania w czasie 8-18 godzin, dlatego te� odczyt przy 
u�yciu paska testowego mo�e zosta� dokonany w dowolnym czasie pomi�dzy 8 i 18 
godzin� namna�ania.  
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11. Jak odnie�� po�ywk� RapidChek E.coli do innych mediów, np. zalecanych przez 
USDA lub mEC? 
Po�ywka RapidChek E.coli wykazuje znacznie lepsze parametry odbudowy i 
namna�ania bakterii ni� jakakolwiek inna dost�pna na rynku dla E.coli O157, 
zwłaszcza gdy szukane bakterie wyst�puj�  w próbce na niskim poziomie. Biuletyny 
techniczne potwierdzaj�, �e po�ywka RapidChek E.coli na krótsz� faz� przygotowawcz� 
(lag phase) i szybsz� faz� wzrostu ni� inne po�ywki.  
 

12. Jakie obj�to�ci s� zalecane dla próbek �ywno�ci?  
Do 25 g próbki nale�y doda� 225 ml bulionu RapidChek. Analogicznie, w rozcie�czeniu 
1:10 dla próbek 375 g zaleca si� doda� 3375 ,ml po�ywki.  
 

13. Czy torba Stomacher powinna by� dokładnie zamkni�ta, czy te� pozostawiona z 
dost�pem powietrza?  
Zamkni�cie torby Stomacher powinno umo�liwia� dost�p powietrza w trakcie 
namna�ania próbki i zoptymalizowa� warunki wzrostu patogenów i działania 
antygenów.  
 

14. Czy paski odczytowe nale�y przechowywa� w lodówce?  
Nie. Paski odczytowe nale�y przechowywa� w temperaturze pokojowej, szczelnie 
zamkni�te w oryginalnym pojemniku. Jest to bardzo istotne, gdy� paski s� wra�liwe na 
wilgo�. W ka�dym pojemniku jest wska�nik wilgotno�ci i je�li zmieni kolor z 
niebieskiego na jasnoró�owy, paski nie nadaj� si� do dalszego u�ycia.  
 

15. Jak interpretowa� wynik je�li zostanie on odczytany po czasie dłu�szym ni� 10 
minut?  
Zalecany czas odczytu wyniku wynosi 10 minut. Wewn�trzlaboratoryjne testy 
walidacyjne wykazały, �e wynik odczytany w czasie do 20 minut jest prawidłowy. 
 

16. Czy obecno�� tłuszczu w próbce ma wpływ na namna�anie lub odczyt wyniku w 
pasku odczytowym?  
Spo�ród wielu badanych próbek mi�sa z ró�n� zawarto�ci� tłuszczu (równie� w 
rozcie�czeniu 1:10), �adna z badanych matryc nie wykazywała negatywnego wpływu na 
namna�anie i odczyt wyniku.  
 

17. Je�li linia testowa jest słabo widoczna, jak interpretowa� wynik?  
Je�li widoczna jest linia testowa na pasku odczytowym, niezale�nie od nat��enia koloru, 
wynik powinien by� uznany za pozytywny.  
 

18. Czy mo�na potwierdza� domniemane próbki bezpo�rednio z paska odczytowego tak 
jak w pozostałych testach z serii RapidChek?  
Tak. Domniemane próbki mog� by� potwierdzane bezpo�rednio z paska odczytowego. 
Je�li linia testowa ma intensywny kolor, pasek testowy powinien by� zagi�ty tak, �e 
pozytywna linia testowa jest w bezpo�rednim kontakcie z selektywn� płytk� agarow� 
(CT-SMAC, itp.) lub nieselektywn� płytk� (TSA). Płytka powinna by� inkubowana w 
35oC przez noc i powstałe kolonie powinny by� testowane przez API20E lub aglutynacj� 
lateksow�. Je�li pozytywna linia testowa jest słabo widoczna, pasek powinien by� obci�ty 
w miejscu linii, aseptycznie i umieszczony w 1 ml bulionu RapidChek i namna�any 
ponownie przez 2-6 godzin przed wło�eniem do płytki agarowej w celu oczyszczenia i 
izolacji. W celu szczegółowych informacji, zapoznaj si� ze szczegółowym protokołem 
potwierdzania próbek.  
 



RapidChek® E.coli O157:H7 
Kod produktu 7000155 - 7000165 

19. Co stanie si�, je�li nie mo�na przeprowadzi� testu potwierdzaj�cego w tym samym 
dniu? Czy b�dzie to miało wpływ na namno�enie próbki lub jak przechowywa� 
pasek?  
Je�li potwierdzenie próbki nie mo�e zosta� przeprowadzone tego samego dnia, zaleca si� 
umie�ci� pasek w sterylnym roztworze buforuj�cym razem z próbk� i przechowywa� w 
temperaturze 4oC do dnia nast�pnego.  
 

20. Czy mo�na potwierdza� wyniki z bulionu RapidChek metod� PCR? Czy b�dzie to 
miało wpływ na reakcj� PCR?  
Tak, metoda PCR mo�e by� u�yta jako druga metoda przesiewowa wykorzystuj�c 
po�ywk� RapidChek. Po�ywka nie ma wpływu na reakcj� PCR. Zewn�trzne 
opracowania s� dost�pne u producenta.  
 

21. Jak unieszkodliwia� namno�on� próbk� i paski testowe?  
Tak jak ze wszystkim produktami patogennymi, próbki powinny by� unieszkodliwiane 
zgodnie z Dobr� Praktyk� Mikrobiologiczn�. Zaleca si� aby namno�one próbki i paski 
odczytowe były autoklawowane.  


