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Cz�sto zadawane pytania 

 
 

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

2. Czy test został zwalidowany?  
Tak, test został zwalidowany przez instytut AOAC.  
 

3. Jakich produktów dotyczyła walidacja?  
Oficjalna walidacja obejmuje wysoce obci��one próbki, zwłaszcza surowe mi�so, 
drób, wieprzowin�, popłuczyny z tuszek, trudne matryce mi�sne, ciekłe jajka.  
 

4. Dlaczego test jest przeznaczony głównie do próbek wysokoobci��onych?  
Próbki wysokoobci��one nale�� do najbardziej zło�onych matryc, w których 
konkurencyjna flora ma zdolno�� namna�ania si� do wysokich koncentracji. Taka 
sytuacja stwarza trudno�ci na dwóch poziomach. Po pierwsze, konkuruj�ca flora 
zu�ywa po�ywk� uniemo�liwiaj�c wzrost bakterii Salmonella w optymalnych 
warunkach; po drugie: wzrost flory konkurencyjnej na wysoki poziom mo�e 
spowodowa� uzyskanie wyniku fałszywego pozytywnego.  
 

5. Czym s� fagi i dlaczego s� u�ywane jako suplement po�ywki?  
Bakteriofagi lub fagi s� bakteryjnymi wirusami, które wykorzystywane s� jako 
suplement po�ywki. S� wysoce specyficzne i znacz�co poprawiaj� specyficzno�� i 
wydajno�� po�ywki.  
 

6. Czy fagi s� niebezpieczne?  
Nie. Fagi nie s� patogenne dla ludzi i zwierz�t.  
 

7. Jak długo trwa oznaczenie i co jest do niego potrzebne?  
Jest to dwuetapowa procedura namna�ania ze specjalnie przygotowanymi mediami. 
Oznacza to, �e SDI (Strategic Diagnostic Inc.) przygotowało unikaln� formuł� 
po�ywek zapewniaj�c� maksimum specyficzno�ci i odbudowy bakterii Salmonella. 
Pierwszy etap procedury SELECT obejmuje namna�anie, które realizowane jest w 
podstawowej po�ywce wspomaganej suplementem z fagami. Ta cz��� procedury 
obejmuje inkubacj� przez jedn� noc (18-24 h) w temperaturze 42oC. Nast�pnie, 100 
µl namno�onej próbki przenoszone jest do 1 ml drugiej po�ywki, która jest 
inkubowana od 6 do 24 godzin w temperaturze 42oC. Po drugiej inkubacji pasek 
odczytowy jest wkładany bezpo�rednio do probówki i po 10 minutach nale�y odczyta� 
wynik. Nale�y zapozna� si� z Instrukcj� dla U�ytkownika.  
 

8. Jakie s� warunki przechowywania testu RapidChek® SELECT™? 
Pierwsza i druga po�ywka mog� by� przechowywane w temperaturze pokojowej, 
szczelnie zamkni�te. Suplement do pierwszej po�ywki zawieraj�cy fagi i antybiotyki 
musi by� przechowywany w lodówce w temperaturze +4oC.  
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9. Czy konieczne jest autoklawowanie pierwszych mediów RapidChek® 
SELECT™?  
Pierwsze media RapidChek® SELECT™ s� bardzo wygodne w stosowaniu i 
zaprojektowane tak aby sprosta� wymaganiom u�ytkownika. Wykazana została 
równowa�no�� jako�ci mediów autoklawowanych w stosunku do nie-
autoklawowanych. W przypadku mediów nie-autoklawowanych nale�y podgrza� 
wst�pnie steryln� wod� do temperatury 42oC i doda� do odwodnionego proszku 
przed u�yciem. Suplement powinien by� dodany do mediów, gdy te s� wystudzone, 
tu� przed rozpocz�ciem oznaczenia. Fagi trac� wydajno�� podczas autoklawowania.  
 

10. Jak przygotowa� RapidChek® SELECT™ media nr 2?  
W celu osi�gni�cia najlepszych rezultatów, doda� 73 g/litr wody i przenie�� roztwór 
do mieszadła rolkowego. Pozostawi� do ostygni�cia i odmierzy� 1 ml. Media mog� 
by� przechowywane w 4oC przez 1 tydzie�. Alternatywnie, doda� media do sterylnej 
wody i u�ywa� bezpo�rednio.  
 

11. Je�li media zostan� autoklawowane, jak długo mo�na je przechowywa�?  
Media po autoklawowaniu mog� by� przechowywane w 4oC przez okres do 2 
tygodni. Upewni� si�, �e media zostały doprowadzone do temperatury 42oC przed 
u�yciem.  
 

12. Jakie obj�to�ci rozcie�cze� s� zalecane do bada� próbek �ywno�ci?  
Dla ka�dych 25 gram próbki nale�y u�y� 225 ml RapidChek® SELECT™ bulionu 
dla pierwszego namna�ania. Dla popłuczyn z tuszek doda� 30 ml 2 x 
skoncentrowanego do 30 ml próbki dla pierwszego namna�ania.  
 

13. Jaka jest róznica pomi�dzy paskami odczytowymi RapidChek® SELECT™ a 
paskami RapidChek®?  
SDI podniósł czuło�� i specyficzno�� pasków SELECT, umo�liwiaj�c lepsz� detekcj� 
Salmonella. Zastosowanie fagów w pierwszym procesie namna�ania umo�liwiło 
podniesienie parametrów bez wpływu na dokładno�� testu.  
 

14. Czy paski odczytowe nale�y przechowywa� w lodówce?  
Nie. Paski odczytowe mog� by� przechowywane w temperaturze pokojowej, w 
szczelnie zamkni�tym pojemniku, gdy� paski s� wra�liwe na wilgo�. Pojemnik 
zawiera wska�nik zaabsorbowanej wilgoci, i je�li zmieni on kolor z niebieskiego na 
ró�owy, paski nale�y wyrzuci�.  
 

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, �adna z 
badanych matryc nie wykazywała negatywnego wpływu na namna�anie i odczyt 
wyniku.  
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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. Domniemane próbki mog� by� potwiedzane 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� 
(XLD, XLT4, 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.  
 

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. 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.  

 


