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Chai cấy máu Aerobic Culture Bottle
[Quy cách đóng gói]:
Quy cách: 50 chai / hộp, 100 chai / hộp, 200 chai / hộp
Mã sản phẩm: CFA-01, CFP-03, CFL-04

[Mục đích sử dụng]:
Cấy máu được sử dụng để chẩn đoán sớm du trùng huyết và nhiễm trùng huyết. Chai Aerobic (CFA-01) cho phép các vi sinh vật
kỵ khí ưa khí và kỵ khí phát triển ưu tiên. Chai Aerobic Pediatric (CFP-03) cho phép sự phát triển của các sinh vật kỵ khí hiếu khí
và ưa khí từ các mẫu máu trẻ em trong đó thể tích lấy ra có thể thấp. Chai L-aerobic (CFL-04) cho phép sự phát triển của các
dạng lytic của vi sinh vật kỵ khí hiếu khí và kỵ khí ở bệnh nhân đã được điều trị và cũng hỗ trợ sự phát triển của nấm men và
nấm sợi. Tất cả các loại chai trên cũng có thể được sử dụng để thu hồi mầm bệnh từ dịch cơ thể vô trùng. Nguyên tắc sử dụng
của những chai này là với thiết bị tương ứng của Render (BC32, BC64, BC128 và BC256).

[Nguyên lý]:
Mẫu cần xét nghiệm (máu / dịch cơ thể vô trùng) được cấy vào chai tương ứng theo yêu cầu. Sau đó, chai được nạp vào thiết bị
cấy máu Render để ủ và theo dõi liên tục. Mỗi chai bao gồm các chất dinh dưỡng (tham khảo nội dung bên dưới) hỗ trợ sự phát
triển của các nhóm vi sinh vật tương ứng. Chuyển động xoay liên tục giúp tăng cường xác suất tăng trưởng. Mỗi chai có đế đo
màu ở đáy có thể thay đổi màu sắc (từ màu xanh ngọc sang màu vàng) để phát hiện CO2 được tạo ra do sự phát triển của vi
sinh vật trong môi trường canh tác. Thiết bị cấy máu Render có một cảm biến tích hợp ở đáy mỗi vị trí đặt lọ, quét lọ sau mỗi
10 phút để tăng mật độ quang học của nó, tỷ lệ với lượng CO2 hiện có. Kết quả đọc dương tính cho thấy sự hiện diện giả định
của vi sinh vật và cần được xác nhận thêm bằng cách sử dụng các phương pháp thực hành vi sinh tiêu chuẩn.

[Thành phần]:
Mỗi chai cấy máu là một lọ hình trụ trong suốt làm bằng polycarbonate với cảm biến carbon dioxide ở đáy. Các lọ chứa môi
trường nuôi cấy lỏng và khí và được bịt kín bằng cao su butyl.
Thành phần chính của các chai môi trường nuôi cấy lỏng này như sau:
1. Chai cấy máu Aerobic Culture Bottle (CFA-01): Mỗi chai bao gồm 30mL dung dịch chứa 10g peptone, men 4g, BHI 4g, vitamin
B6 0,01g, SPS 0,015g, nhựa hấp phụ ion 4g, yếu tố X 0,005g và được phân phối với bổ sung CO2 & O2。
2. Chai cấy máu Aerobic Culture Bottle (CFP-03): Mỗi chai gồm 20mL dung dịch chứa 10g peptone, men 4g, BHI 4g, vitamin B6
0,01g, SPS 0,015g, nhựa hấp phụ ion 4g, yếu tố X 0,005g và được phân phối có bổ sung CO2 & O2。
3. Chai cấy máu Aerobic Culture Bottle (CFL-04): Mỗi chai gồm 30mL dung dịch chứa 10g peptone, men 4g, BHI 4g, vitamin B6
0,01g, SPS 0,015g, nhựa hấp phụ ion 4g, yếu tố X 0,005g, NaCl 40g và được phân phối với CO2 & O2 bổ sung。

[Bảo quản và độ ổn định]
Bảo quản Chai nuôi cấy ở 15 ~ 30 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp.
Thời hạn sử dụng của chai nuôi cấy là một năm kể từ ngày sản xuất như được ghi trên nhãn của chai nuôi cấy.

[Lấy mẫu và cấy vào chai]:
1. Kiểm tra chai nuôi cấy trước khi sử dụng. Môi trường lỏng trong chai phải trong suốt ngoại trừ các hạt nhựa thông. Nếu
môi trường lỏng bị đục hoặc chuyển màu, chai đó đã bị nhiễm bẩn và không thích hợp để sử dụng.
2. Việc thu thập mẫu vật thích hợp (máu / dịch cơ thể) và các biện pháp phòng ngừa vô trùng trên da là rất quan trọng để
giảm ô nhiễm.
a. Làm sạch da bằng cồn (70% isopropyl hoặc cồn etylic).
b. Tiếp tục với cồn iốt hoặc chlorhexidine.
c. Quét vị trí thu thập bắt đầu từ trung tâm và di chuyển ra ngoài theo hướng đồng tâm.
d. Để đủ thời gian (1 - 2 phút) để thuốc sát trùng phát huy tác dụng trên da.
e. Không được chạm vào lại vị trí tiêm tĩnh mạch.
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3. Tháo nắp lật của chai và khử trùng đầu chai bằng cồn 75% để tránh nhiễm bẩn bệnh phẩm trong khi cấy vào chai.
4. Thêm đủ lượng bệnh phẩm (như đã đề cập trên nhãn) vào chai nuôi cấy, đảm bảo vô trùng trong khi thao tác. Mẫu không
đủ có thể dẫn đến kết quả sai.

[ Tiến hành xét nghiệm và đọc kết quả]:
1. Sau khi được cấy mẫu, các chai nuôi cấy phải được đưa vào Máy cấy máu Render càng sớm càng tốt (tham khảo Hướng dẫn sử
dụng máy).
2. Trước khi đặt lọ lên thiết bị, hãy kiểm tra màu sắc của cảm biến ở đáy lọ. Trong trường hợp, cảm biến đã chuyển màu từ màu
xanh ngọc sang màu vàng, thì chai phải được coi là dương tính và không được tải lên thiết bị. Sau đó, chai dương tính được cho
là sẽ được xử lý như đề cập bên dưới.
3. Sau khi được nạp vào thiết bị, thiết bị sẽ theo dõi mức độ dương tính của chai sau mỗi 10 phút và sẽ được gắn cờ là dương
tính khi chất nền đo màu phát hiện sự phát triển của vi sinh vật. Trong trường hợp không có vi sinh vật phát triển, khi kết thúc
quy trình ủ 5 ngày, chai sẽ được gắn cờ là âm tính.
4. Tất cả các chai được gắn cờ dương tính, cần được lấy ra khỏi dụng cụ, chuẩn bị phết tế bào thứ cấp để xác nhận sự phát triển
của vi sinh vật và đem đi xử lý tiếp (nuôi cấy phụ, xác định và tính nhạy cảm với kháng sinh) theo quy trình của phòng thí nghiệm.
Trong một tỷ lệ nhỏ các trường hợp, vết bẩn được chuẩn bị từ chai được gắn cờ dương tính có thể không để lộ vi sinh vật nào, và
những lọ như vậy phải được đặt trong tủ ấm phòng thí nghiệm và kiểm tra bằng mắt thường cho đến khi kết thúc quy trình ủ để
biết sự thay đổi màu sắc. của cảm biến.
5. Tất cả các chai được gắn cờ âm tính, phải được lấy ra khỏi dụng cụ và có thể chuẩn bị phết tế bào đầu cuối để loại trừ âm tính
giả, trong trường hợp quy trình phòng thí nghiệm yêu cầu như vậy.

[Kiểm soát chất lượng]
Tần suất thử nghiệm kiểm soát chất lượng phải theo các quy định hiện hành. Giấy chứng nhận kiểm soát chất lượng được cung
cấp với mỗi thùng sản phẩm. Giấy chứng nhận kiểm soát chất lượng liệt kê các vi sinh vật thử nghiệm, bao gồm các mẫu cấy
ATCC được quy định trong tiêu chuẩn CLSI M22, Kiểm tra chất lượng đối với môi trường nuôi cấy Vi sinh thương mại.
Các sinh vật được liệt kê trên Giấy chứng nhận kiểm soát chất lượng cho các môi trường nuôi cấy này như sau:
1. Chai cấy máu Aerobic Culture Bottle (CFA-01):
a. Streptococcus pneumonia ATCC 49619
b. Candida albicans ATCC 18804
c. Staphylococcus aureus ATCC 25923
d. Escherichia coli ATCC 25922
e. Streptococcus pyogenes ATCC 19615
f. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
g. Alcaligenes fecalis ATCC 8250
h. Hamophilus influenzae ATCC 49247
i. Neisseria meningitidis ATCC13090
2.

Chai cấy máu Aerobic Culture Bottle (CFP-03):
a. Streptococcus pneumonia ATCC 49619
b. Candida albicans ATCC 18804
c. Staphylococcus aureus ATCC 25923
d. Escherichia coli ATCC 25922
e. Streptococcus pyogenes ATCC 19615
f. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
g. Alcaligenes fecalis ATCC 8250
h. Hamophilus influenzae ATCC 49247
i. Neisseria meningitidis ATCC13090

3.

Chai cấy máu Aerobic Culture Bottle CFL-04
a. Candida albicans ATCC 18804
b. Staphylococcus aureus ATCC 25923
c. Escherichia coli ATCC 25922
d. Streptococcus pyrogenes ATCC 19615
e. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
f. Alcaligenes fecalis ATCC 8250
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[Thông tin hiệu năng]
Chai cấy máu của Render được thiết kế để mang lại hiệu suất tương đương với tiêu chuẩn Kiểm soát chất lượng CLSI đối với môi
trường nuôi cấy vi sinh M22 thương mại.

[Cảnh báo thận trọng]
1. Vui lòng lưu ý ngày hết hạn và sử dụng các chai còn hạn.
2. Vui lòng đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và ngừng sử dụng nếu phát hiện thấy bất kỳ độ đục, cặn
hoặc thay đổi màu sắc nào trong môi trường nuôi cấy
3. Vui lòng thu thập bệnh phẩm đúng cách, cấy vào môi trường nuôi cấy đúng lúc và vận hành đúng cách là rất quan
trọng để cải thiện độ chính xác và phát hiện dương tính.
4. Sản phẩm chỉ sử dụng một lần và chỉ dành cho xét nghiệm in vitro, vui lòng không sử dụng nếu sản phẩm bị hỏng
hoặc dòng chữ trên bao bì không đọc được.
5. Sau khi được cấy vào mẫu bệnh phẩm, chai này là có nguy cơ sinh học và cần tuân thủ các biện pháp bảo vệ cần
thiết cho nhân viên phòng thí nghiệm. Tất cả chất thải phải được xử lý theo hướng dẫn về chất thải y sinh tại địa
phương.
[Các giới hạn]:
1. Kết quả của xét nghiệm phụ thuộc vào việc lấy bệnh phẩm vô trùng thích hợp, tải lượng vi khuẩn trong dòng máu
tại thời điểm lấy và lượng máu cấy vào lọ. Tăng số lượng bộ cấy máu có thể làm tăng tỷ lệ phát hiện dương tính.
2. Các chai cấy máu Render hỗ trợ sự phát triển của hầu hết các vi khuẩn và nấm men có ý nghĩa lâm sàng, khi có số
lượng đáng kể trong máu của bệnh nhân. Trong một số trường hợp, một số vi khuẩn khó tính không phát triển
trong môi trường nuôi cấy Render và những vi khuẩn khó tính như vậy có thể cần môi trường nuôi cấy và điều kiện
nuôi cấy đặc biệt.
3. Đối với vi khuẩn có thể nhìn thấy trên vết của chai dương tính, nhưng không phát triển trong môi trường nuôi cấy
phụ thông thường, cần được nuôi cấy phụ trong môi trường được làm giàu thích hợp hỗ trợ sự phát triển của vi
khuẩn đó.
4. Trong một số trường hợp, một số vi khuẩn có thể phát triển trong môi trường nuôi cấy nhưng không thể tạo ra
đủ carbon dioxide để cho phép cảm biến phát hiện dương tính, có thể gây ra kết quả âm tính giả. Một vết trên tất
cả các chai âm tính có thể giúp phát hiện những trường hợp như vậy.
5. Cấy máu quá mức (trên 10ml), số lượng bạch cầu cao, có thể dẫn đến việc gắn cờ dương tính giả.
6. Đối với các sinh vật là vi khuẩn Europhilic hoặc là vi khuẩn kỵ khí dễ nuôi, nên nuôi cấy đồng thời trong bình hiếu
khí & kỵ khí.
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[Ý nghĩa ký hiệu]
Ký hiệu

Ý nghĩa
Nhà sản xuất
Hạn sử dụng
Số lô
Giới hạn nhiệt độ
Tham khảo hướng dẫn sử dụng
Lưu ý
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Trang thiết bị y tế in vitro
Tiệt trùng bằng hơi nước hoặc nhiệt khô
Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng Châu Âu
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