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Ultra szybki test oceny toksyczności  
 

TOXI-SCREENING 
Bardzo szybkie, tanie, łatwe w wykonaniu, biologiczne oznaczenie toksyczności 

próbek wody wykorzystujące bakterie  

Vibrio fisheri 
 

 
Test oparty na pomiarze 

luminescencji bakterii w 

przenośnym lumenometrze.  
 

 

 

 

 

 

 

* Organizmy testowe są zawarte w 

zestawie w postaci fiolek z 

liofilizowanymi bakteriami i są dostępne 

„na żądanie” wykonującego 

* Organizmy testowe muszą być 

przechowywane w temperaturze -18
o
C … 

-25
o
C, w ciemności. 

* Pozostałe odczynniki są również 

dostępne w zestawie.  
 

 

Zestaw, umieszczony w 

przenośnej walizce, zawiera  

wszystkie materiały do  

przeprowadzenia od 10 do 20  

skriningowych oznaczeń 

oceny toksyczności ostrej.  
 

 

Organizmy testowe zgodne 

z normą ISO 11348-3 
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TOXI-SCREENING 
 

Ultra szybki przesiewowy test oceny toksyczności próbek wody.  

 

TOXI-SCREENING jest terenowym 

zestawem zawierającym wszystkie 

elementy i odczynniki do przeprowadzenia 

10-20 przesiewowych testów toksyczności 

próbek wody. Łatwe wykonanie testu i 

szczegółowa instrukcja dołączona do testu 

sprawiają, że oznaczenie można wykonać 

w bardzo krótkim czasie, także poza 

laboratorium. Test oparty jest na pomiarze 

bioluminescencji światła produkowanego 

przez bakterie. Pomiar odbywa się 

przenośnym luminometrem.  
 

Kryteria prowadzenia testu 

 Naturalne zjawisko bioluminescencji 

bakterii zostaje zakłócone przez 

substancje toksyczną. W teście następuje 

pomiar spadku wydzielanego światła 

(RLU – Relative Light Unit) podczas 30 

minutowej ekspozycji badanej próbki w 

odniesieniu do luminescencji próbki 

kontrolnej (nietoksycznej) w celu 

obliczenia procentowej toksyczności 

badanej próbki.  
 

Powtarzalność 

 Liofilizowane bakterie i odczynniki 

zawarte w zestawie są przygotowane w 

ściśle kontrolowanym procesie produkcji, 

zapewniając powtarzalność wyników.  

 Bardzo łatwa procedura testu znacząco 

podnosi precyzję oznaczenia.  
 

Zalety testu i ekonomia jego stosowania 

 Przygotowanie testu jest bardzo proste, a 

cały czas oznaczenia wynosi mniej niż 1 

godzinę.  

 Test może być prowadzony w warunkach 

terenowych.  

 Zakres temperatury wykonania testu: 

+15
o
C … +25

o
C.  

 Wszystkie jednorazowego użytku 

elementy zestawu są tanie, co sprawia, że 

czasochłonne i drogie mycie i 

czyszczenie materiałów i akcesoriów staje 

się zbędne.  

Zawartość zestawu 

 Zestaw Toxi-Screening składa się z 

jednego pudełka zawierającego 10 fiolek 

liofilizowanych bakterii Vibrio fisheri i 

dziesięciu pudełek zawierających 

probówki i odczynniki.  

 Każda fiolka z bakteriami i każde pudełko 

z probówkami i odczynnikami umożliwia 

ocenę toksyczności 2 próbek wody.  

 Zestaw zawiera szczegółową 

Standardową Procedurę Obsługi (SOP) 

oraz Skrócony Protokół wykonania 

badania, kartę wyniku oraz dane zestawu 

z numerem serii bakterii i odczynników.  
 

Trwałość 

 Bakterie i odczynniki mają termin 

przydatności do użycia od 6 do 12 

miesięcy.  

 Fiolki z bakteriami muszą być 

przechowywane jako głęboko zamrożone 

w temperaturze -18
o
C, jeśli nieużywane.  

 

Czułość  

 Zmiana bioluminescencji pod wpływem 

substancji toksycznych jest różna dla 

różnych substancji. Dlatego też czułość 

zestawu zawiera się w różnych zakresach, 

od kilku ppb dla jednych substancji do 

kilku ppm dla innych.  

 Czułość oznaczenia jest również zależna 

od naturalnego składu chemicznego 

próbki (m.in. ilości soli w próbce, jonów, 

itp.). Generalnie, im większa 

przewodność i twardość wody tym niższy 

próg detekcji.  
 

Wyposażenie 

 Przenośny luminometr i akcesoria 

niezbędne do wykonania oznaczenia 

zawarte są w przenośnej walizce.  
 

UWAGA: Wszystkie składniki zestawu są 

również dostępne oddzielnie.  

 


