RapidChek® Listeria
Kod produktu 7000171 - 7000176

Cz sto zadawane pytania (RapidChek Listeria)
1. Jakie organizmy wykrywa test RapidChek Listeria?
Test wykrywa wszystkie sze gatunków Listeria: L.monocytogenes (wszystkie 16
serotypów), L.ivanovii, L.innocua, L.welshimeri, L.grayi i L.seeligeri.
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.
4. Jakich produktów dotyczyła walidacja?
Oficjalna walidacja obejmuje mi so z indyka, pepperoni, rostbef, hot dogi, w dzone
ryby, przetworzone krewetki, pasteryzowane mleko, lody, sałatka ziemniaczana,
mi kkie sery oraz próbki rodowiskowe: stal nierdzewna, malowany beton, guma.
5. Czy test wykazuje reakcje krzy owe z innymi bakteriami ni Listeria?
Wedle wiedzy producenta test RapidChek nie wykazuje adnych reakcji krzy owych z
bakteriami innymi ni Listeria.
6. Jak przechowywa po ywki dla RapidChek Listeria?
Podstawow po ywk nale y przechowywane w temperaturze pokojowej, szczelnie
zamkni t . Suplement dodawany do pierwszej po ywki tu przed u yciem musi by
przechowywany w lodówce w temperaturze +4oC.
7. Czy podstawow po ywk i suplement mo na autoklawowa ?
Podstawowa po ywka RapidChek Listeria powinna by autoklawowana w
temperaturze 121oC przez 15 minut i ostudzona do temperatury pokojowej.
Suplement NIE MO E by autoklawowany i powinien by dodany do bulionu tu
przed u yciem.
8. Jakie obj to ci s zalecane w badaniach próbek rodowiskowych (wymazy i
gaziki)?
Dla wymazów zalecane jest u ycie 10-15 ml bulionu RapidChek, natomiast dla
gazików 60-100 ml bulionu RapidChek.
9. Jakie obj to ci s zalecane dla próbek ywno ci?
Do 25 g próbki nale y doda 225 ml bulionu RapidChek.
10. 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.
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11. Co stanie si , je li próbka b dzie gotowana dłu ej ni 5 minut? Czy b dzie to
miało wpływ na wynik testu?
System został zwalidowany dla 5 minutowego gotowania w temp. 100oC. Jednak e
badania wykazały, e wydłu enie czasu gotowania do 15 minut nie ma wpływu na
wynik testu.
12. Próbówki w trakcie gotowania s otwarte. Czy mo e wyst pi problem
przenoszenia ska enia pomi dzy probówkami w trakcie gotowania?
Wielokrotne badania tej kwestii z u yciem ska onych i czystych otwartych probówek
w trakcie gotowania w tej samej ła ni wodnej nigdy nie wywołały przeniesienia
ska enia. Obj to gotowanej próbki wynosi tylko 400 µl, co przy stosunkowo du ej
wysoko ci probówki uniemo liwia przenoszenie ska enia.
13. Czy mo na u ywa bloku grzewczego zamiast ła ni wodnej?
Zaleca si u ywanie ła ni wodnej ze wzgl du na fakt, i dostarczane probówki s
plastykowe i stopi si na płycie grzewczej.
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, wł czaj c lody, sery, mleko z du zawarto ci
tłuszczu, 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?
Nie. Procedura testu na obecno c Listeria wymaga gotowania próbki, i wobec tego
na pasku nie ma ywych bakterii. Tym samym pasek nie mo e by u yty do dalszego
namna ania kolonii.
19. Jak unieszkodliwia namno on próbk i paski testowe?
Tak jak ze wszystkim produktami patogennymi, próbki powinny
unieszkodliwiane zgodnie z Dobr Praktyk Mikrobiologiczn . Zaleca si
namno one próbki i paski odczytowe były autoklawowane.
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