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TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
 

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:   

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 

DD26 Bạch Mã, Phường 15 

Quận 10, Tp.HCM 

  

 Ngày 02 tháng 10 năm 2017 

 

Tên sản phẩm: AC Agar  

Code: M337-500G 

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ                   

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Beef extract, Yeast extract, Malt extract, 

Dextrose, Ascorbic acid, Agar. 

- Quy cách: Hộp 500 g. 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

- Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 35,2 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy ra Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên 

theo quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu… 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: AC Broth  

Code: M875-500G                   
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Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Beef extract, Yeast extract, Malt 

extract, Dextrose, Ascorbic acid 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 34,2 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên 

theo quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Acetamide Agar (Twin Pack)  

Code: M1033-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Part A : Acetamide; Part B: Sodium chloride, Dipotassium 

hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Phenol red, 

Magnesium sulphate, Agar 
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- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 22,63 g môi trường nuôi cấy B hòa tan trong 1 lít dung dịch nước 

sạch, thêm vào 10 g môi trường nuôi cấy A. Hấp khử trùng 121 độ C 

trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên 

theo quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Acetamide Broth (Twin Pack)  

Code: M148-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Part A : Acetamide; Part B: Sodium chloride, Dipotassium 

hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Magnesium 

sulphate, Phenol red 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 7,63 g môi trường nuôi cấy B hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch, 



4 | 124 

 

thêm vào 10 g môi trường nuôi cấy A. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 

15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)  

Code: M1370-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Part A: Magnesium sulphate, Sodium chloride, Sodium 

molybdate, Ferrous sulphate, Dipotassium hydrogen phosphate; Part B: 

Acetamide 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 0,56 g môi trường nuôi cấy A hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch, 

thêm vào 2 g môi trường nuôi cấy B. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 

15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 



5 | 124 

 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Acetate Agar  

Code: M1225-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Meat extract, Yeast extract, Glucose, 

Polysorbate 80 (Tween 80), Sodium acetate.3H2O, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 61,9 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 



6 | 124 

 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Acetate Differential Agar  

Code: M339-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Sodium acetate, Magnesium sulphate, Sodium chloride, 

Monoammonium phosphate, Dipotassium phosphate, Bromothymol blue, 

Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 29,18 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Alkaline Peptone Water  

Code: M618-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 
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STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 20 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Ammonium Phosphate Agar  

Code: M235-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Ammonium phosphate, Dextrose, Potassium chloride, 

Magnesium sulphate, Bromo cresol purple, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
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1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 26,45 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

Tên sản phẩm: Anaerobic Agar  

Code: M228-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Dextrose, Sodium chloride, 

Sodium thioglycollate, Sodium formaldehyde sulphoxylate, Methylene 

blue, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 58 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 
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1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Anaerobic Blood Agar Base  

Code: M1345-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Papaic digest, Sodium 

chloride, Growth Factors, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 40 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 990 ml dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

Tên sản phẩm: Neomycin Supplement  

Code: FD149-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Neomycin sulphate 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa 1 ống vào 10 dung dịch nước sạch vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,… 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Anaerobic CNA Agar Base  

Code: M1034-100G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Peptic digest, Yeast extract, 

Beef extract, Corn starch, Dextrose, Sodium chloride, Dithiothreitol 

(DTE), Cystine hydrochloride, Vitamin K1, Hemin, Colistin, Nalidixic 



11 | 124 

 

acid, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 44,14 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Azide Blood Agar Base  

Code: M158-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Beef extract, Sodium chloride, Sodium azide, 

Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 33,2 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 
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1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: BHI Powder  

Code: RM188-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Meat Infusion 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 10 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 



13 | 124 

 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

Tên sản phẩm: Bacillus Differentiation Agar  

Code: M1394-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast autolysate, Mannitol, Monohydrogen ammonium 

phosphate, Potassium chloride, Magnesium sulphate, Bromo cresol purple, 

Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 22 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Bacillus Medium  
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Code: M1383-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: L-Glutamic acid, Citric acid, Dipotassium hydrogen 

phosphate, Ferric ammonium citrate, Magnesium sulphate 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 7,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Baird Parker Agar Base  

Code: M043-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Meat extract, Yeast extract, 

Glycine, Sodium pyruvate, Lithium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 
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1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 63 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 950 ml dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Egg Yolk Tellurite Emulsion  

Code: FD046L-50MLX5VL / FD046-100MLX5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Egg yolk, Sterile saline, Sterile 3,5% potassium tellurite 

solution 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa 1 ống vào 10 dung dịch nước sạch vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Egg Yolk Emulsion  

Code: FD045L-50MLX5VL / FD045- 

100MLX5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Egg yolk, Sterile saline 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

 Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng  Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng  Hòa 50 ml vào 950 ml môi trường vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Potassium Tellurite 3.5%  

Code: FD047-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Potassium tellurite, Distilled water 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Thêm 9 ml dung dịch nước sạch vô trùng vào ống và trộn đều. Thêm 3 ml 

dung dịch vừa chuẩn bị vào 950 ml môi trường vô trùng trong điều kiện 

vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: B P Sulpha Supplement  

Code: FD069-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Sulphamethazine 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 5 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 

1000 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Fibrinogen Plasma Trypsin Inhibitor Supplement  

Code: FD195-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Bovine fibrinogen, Rabbit plasma, Trypsin inhibitor, 

Potassium tellurite 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 10 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 
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90 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

Tên sản phẩm: Meat extract B Agar  

Code: M806-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 33 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 
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1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

Tên sản phẩm: Meat extract B Broth  

Code: M807-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 18 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 
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Tên sản phẩm: Bile Broth Base  

Code: M071-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Sodium taurocholate, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 30 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Bile Esculin Agar  

Code: M972-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Oxgall, Esculin, Ferric citrate, 

Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 



22 | 124 

 

kiện 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 64,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Bile Esculin Agar w/ Kanamycin  

Code: M1035-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Pancreatic digest, Beef extract, Oxgall, Ferric citrate, 

Esculin, Kanamycin, Hemin, Vitamin K1, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 44,6 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

Tên sản phẩm: Bile Esculin Agar Base  

Code: M340-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Meat extract, Bile, Ferric citrate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 31,75 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 500 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

 

Tên sản phẩm: Esculin  

Code: FD050-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Esculin 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 2 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 

500 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

 

Tên sản phẩm: Bile Esculin Azide Agar  

Code: M493-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Beef extract, Proteose 

peptone, Oxgall, Esculin, Ferric ammonium citrate, Sodium chloride, 

Sodium azide, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 56,65 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Bile Salt Agar  

Code: M739-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Meat extract, Sodium chloride, Sodium 

taurocholate, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 43 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Blood Agar Base (Infusion Agar)  

Code: M073-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef heart peptone, Tryptose, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 40 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 
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1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Blood Agar Base No. 2  

Code: M834-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Liver extract, Yeast extract, Sodium 

chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 21,25 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 500 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Blood Free Campylobacter Broth Base  

Code: M1318-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Casein enzymic hydrolysate, 

Sodium chloride, Sodium deoxycholate, Ferrous sulphate, Sodium 

pyruvate, Charcoal 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 16,75 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 500 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: CCDA Selective Supplement  

Code: FD135-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Cefoperazone, Amphotericin B 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 2 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 

500 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base  

Code: M887-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Meat extract, Peptone, Casein enzymic hydrolysate, Sodium 

chloride, Sodium deoxycholate, Ferrous sulphate, Sodium pyruvate, 

Charcoal, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
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1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 22,75 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 500 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Campylobacter Supplement V (BFCSA)  

Code: FD067-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Cefoperazone 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 2 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 

500 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 
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ra quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: CAT Selective Supplement  

Code: FD145-5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Cefoperazone, Teicoplanin, Amphotericin B 

- Quy cách: Hộp 5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 2 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 

500 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base, w/ Yeast Extract  

Code: M887F-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Meat extract, Peptone, Sodium chloride, Charcoal, Yeast 

Extract, Casein hydrolysate, Sodium deoxycholate, Ferrous sulphate, 

Sodium pyruvate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 47,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Brain Heart CC Agar  

Code: M209-100G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Calf brain infusion, Beef heart infusion, Proteose peptone, 

Dextrose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Chloramphenicol, 
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Cycloheximide, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 52,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Brain Heart Infusion Agar (Special Infusion Agar)  

Code: M211-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Calf brain infusion, Beef heart infusion, Proteose peptone, 

Dextrose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 52 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 
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1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Brain Heart Infusion w/ 6.5% NaCl  

Code: M1037-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Calf brain infusion, Beef heart infusion, Proteose peptone, 

Dextrose, Sodium chloride, Disodium phosphate 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 97 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 
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Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Brain Heart Infusion Broth  

Code: M210-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Calf brain infusion, Beef heart infusion, Proteose peptone, 

Dextrose, Sodium chloride, Disodium phosphate 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 37 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Brilliant Green Agar Medium  

Code: MU016-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Tryptone, Yeast extract, Lactose, Sucrose, Sodium 

chloride, Phenol red, Brilliant green, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 58,09 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Candida Agar  

Code: M1602-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast extract, Malt extract, Peptic digest, Dextrose, Aniline 

blue, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 
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1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 41,1 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Cetrimide Agar Base  

Code: M024-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Pancreatic digest, Magnesium chloride, Potassium sulphate, 

Cetrimide, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 46,7 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 
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1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Cetrimide Broth  

Code: M862-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Sodium chloride, Cetrimide 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 25,3 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 
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3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Chapman Stone Agar  

Code: M215-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Gelatin, D-

Mannitol, Sodium chloride, Ammonium sulphate, Dipotassium phosphate, 

Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 20,25 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 100 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Chloramphenicol Yeast Glucose Agar  

Code: M1008-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 
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STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast extract, Dextrose, Chloramphenicol, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 40 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Chlorella Agar  

Code: M768-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Cupric sulphate, Sodium molybdate,Zinc sulphate, Boric 

acid, Manganese sulphate, Ferrous sulphate, Potassium citrate, Potassium 

sulphate, Magnesium sulphate Monopotassium phosphate 2.450 Potassium 

nitrate 2.500 Dextrose 10.000 Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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kiện 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 34,6 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Chlorella Broth  

Code: M886-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Cupric sulphate, Sodium molybdate, Zinc sulphate, Boric 

acid, Manganese sulphate, Ferrous sulphate, Potassium citrate, Potassium 

sulphate, Magnesium sulphate, Monopotassium phosphate, Potassium 

nitrate, Dextrose 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 17,6 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 



42 | 124 

 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Chocolate Agar Base  

Code: M103-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Dextrose, Sodium chloride, Disodium 

phosphate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 45,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 495 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 
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xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Haemoglobin Powder  

Code: FD022-50G / 100G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Haemoglobin powder 

- Quy cách: Hộp 50 g / 100 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa 10 g vào 500 ml môi trường nuôi cấy. Hấp khử trùng 121 độ C trong 

vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Vitamino Growth Supplement (Twin Pack)  

Code: FD025-5VL / 5x5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 
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STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Part I: Vitamin B12, L-Glutamine, Adenine sulphate, 

Guaninine hydrochloride, p-Aminobenzoic acid (PABA), L-Cystine, NAD 

(Coenzyme I ), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine hydrochloride, 

Cysteine hydrochloride; Part II: Dextrose, Distilled water 

- Quy cách: Hộp 5 ống / 5x5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan Part I trong 10 ml dung dịch Part II. Chuyển toàn bộ dung dịch 

vừa chuẩn bị vào 240 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô 

trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Yeast Autolysate Supplement  

Code: FD027-5VL / 5x5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast autolysate, Dextrose, Sodium bicarbonate 

- Quy cách: Hộp 5 ống / 5x5 ống 
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1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 10 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 

490 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Citrate Agar  

Code: M728-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Ammonium sulphate, Sodium nitrate, Magnesium sulphate, 

Dipotassium phosphate, Calcium chloride, Ferric ammonium citrate, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 27,2 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 
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1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Citrate Azide Agar  

Code: M1908-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast extract, Tryptone, Sodium citrate, Sodium azide, 

Tetrazolium blue, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 55,41 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 
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2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Columbia Broth Base  

Code: M145-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Biopeptone, Heart infusion powder, L-Cystine 

hydrochloride, Dextrose, Sodium chloride, Magnesium sulphate, Ferrous 

sulphate, Sodium carbonate, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Tris 

(hydroxymethyl) aminomethane HCl 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 35,01 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Columbia C.N.A. Agar Base  

Code: M560-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Biopeptone, Tryptose, Corn starch, Sodium chloride, 

Colistin sulphate, Nalidixic acid, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 44,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Cryptococcus Differential Agar  

Code: M1814-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Glucose, Glycine, DL- Tryptophan, Potassium dihydrogen 

phosphate, Magnesium sulphate, Thiamine HCl, Trypan Blue, Agar 
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- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 44,04 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Cystine Heart Agar Base  

Code: M172-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef heart infusion, Proteose peptone, Dextrose, Sodium 

chloride, L-Cystine, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 51 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 
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- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Cystine Tryptone Agar  

Code: M159-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, L-Cystine, Sodium chloride, 

Sodium sulphite, Phenol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 28,51 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 



51 | 124 

 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: D.C.L.S. Agar  

Code: M160-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Beef extract, Lactose, Sucrose, Sodium 

citrate, Sodium thiosulphate, Sodium deoxycholate, Neutral red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 49,53 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Deoxycholate Agar  
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Code: M030-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Lactose, Sodium deoxycholate, Sodium 

chloride, Dipotassium phosphate, Ferric citrate, Sodium citrate, Neutral 

red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 45,03 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Deoxycholate Citrate Agar  

Code: M065-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Heart Infusion, Proteose peptone, Lactose, Sodium 

deoxycholate, Neutral red, Sodium citrate, Ferric ammonium citrate, Agar 
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- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 70,52 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Deoxycholate Lactose Agar  

Code: M066-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Lactose, Sodium chloride, Sodium citrate, Sodium 

deoxycholate, Neutral red,  Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 42,53 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 
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- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Dextrose Agar  

Code: M084-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptose, Beef extract, Dextrose, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 43 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 
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2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Dextrose Broth  

Code: M044-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptose, Beef extract, Dextrose, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 23 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Dextrose Peptone Agar  

Code: M649-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
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1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Dextrose, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 50 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Dextrose Peptone Broth  

Code: M650-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Dextrose, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 35 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 
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Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Diagnostic Sensitivity Test Agar (D.S.T. Agar)  

Code: M502-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Veal infusion, Dextrose, Sodium 

chloride, Disodium phosphate, Sodium acetate, Adenine sulphate, 

Guanine hydrochloride, Uracil, Xanthine, Aneurine, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 43,04 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 
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1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: EC Broth  

Code: M127-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Lactose, Bile salts mixture, 

Dipotassium phosphate, Monopotassium phosphate, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 37 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Endo Agar  

Code: M029-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Lactose, Dipotassium phosphate, Sodium 

sulphite, Basic fuchsin, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 41,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Enrichment Medium  

Code: M318-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Yeast extract, Dipotassium phosphate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 64 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Esculin Agar  

Code: M1386-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Sodium chloride, Yeast 

extract, Beef heart infusion, Esculin, Ferric citrate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 41,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 
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Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,… 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Esculin Azide Broth  

Code: M749-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Yeast extract, Bile salts, Sodium citrate, 

Esculin, Ferric ammonium citrate, Sodium azide 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 37,75 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 
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ra quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Esculin Iron Agar  

Code: M1044-100G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Esculin, Ferric ammonium citrate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 16,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Extract Agar (FDA Agar)  

Code: M236-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 35 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: FDA Broth  

Code: M221-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 20 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Glucose Agar  

Code: M1589-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptone, Yeast extract, Glucose, Sodium chloride, 

Bromocresol purple, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 41,52 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 
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Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Glucose Broth  

Code: M860-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Glucose, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 20 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Glucose Citrate Broth Base  

Code: M435-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef extract, Peptic digest, Sodium chloride, Glucose, 

Sodium citrate 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 23 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Glucose Peptone Agar  

Code: M758-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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Tên sản phẩm: Haemophilus Test Agar Base  

Code: M1259-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef infusion, Casein acid hydrolysate, Yeast extract, 

Starch, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 21,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 500 ml dung dịch nước 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Dextrose, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 50 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 
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sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Heart Infusion Agar  

Code: M169-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef heart infusion, Tryptose, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 40 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 
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Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Heart Infusion Broth  

Code: M170-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef heart infusion, Tryptose, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 25 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Hektoen Enteric Agar  

Code: M467-100G / 500G                   
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Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Yeast extract, Lactose, Sucrose, Salicin, 

Bile salts, Sodium chloride, Sodium thiosulphate, Ferric ammonium 

citrate, Acid fuchsin, Bromothymol blue, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 76,67 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: HiCrome™ UTI Agar  

Code: M1353R-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Chromogenic mixture, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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kiện 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 56,8 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Kligler Iron Agar  

Code: M078-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef extract, Yeast extract, Peptic digest, Proteose peptone, 

Sodium chloride, Lactose, Dextrose, Ferrous sulphate, Sodium 

thiosulphate, Phenol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 57,52 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 
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1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: L.D. Agar  

Code: M742-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Sodium 

chloride, Sodium sulphite, L-Cystine, L-Tryptophan, Vitamin K1, Hemin, 

Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 33,22 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 



73 | 124 

 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: L.D. Esculin Agar  

Code: M743-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Sodium 

chloride, L-Tryptophan, Vitamin K1, L-Cystine, Hemin, Esculin, Ferric 

citrate, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 34,62 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Lactic Agar  

Code: M599-100G                   
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Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Gelatin, 

Dextrose, Lactose, Sucrose, Sodium chloride, Sodium acetate, Ascorbic 

acid, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 63,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Listeria Enrichment Broth (Twin pack)  

Code: M569-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Part A : Casein enzymic hydrolysate, Peptic digest, 

Dextrose, Sodium chloride, Thiaminium dichloride, Acriflavin 
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hydrochloride; Part B: Potassium thiocyanate 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 26 g Part A và 37,5 g Part B hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Listeria Selective Agar (Twin pack)  

Code: M567-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Part A: Casein enzymic hydrolysate, Peptic digest, 

Dextrose, Sodium chloride, Thiaminium dichloride, Acriflavin 

hydrochloride, Nalidixic acid, Agar; Part B: Potassium thiocyanate 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 39 g Part A và 37,5 g Part B hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 
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Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Luria Bertani Agar, Miller (Miller Luria Bertani Agar)  

Code: M1151-500G / 1Kg / 2.5KG                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Sodium 

chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g / 1 kg / 2.5 kg 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 40 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 
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ra quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Lysine Lactose Broth  

Code: M330-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Pancreatic digest, Yeast extract, Dextrose, L-Lysine, 

Lactose, Bromocresol purple 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 24,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: MacConkey Agar Medium  

Code: M008E-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Bile salts, Peptic digest, Sodium chloride, Lactose, Neutral 

red, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 55,37 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

Tên sản phẩm: MacConkey Agar  

Code: M008S-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral 
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red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 55,07 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Châu Á, Châu Âu,… 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: Malonate Broth  

Code: M382-100G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Ammonium sulphate, Dipotassium phosphate, 

Monopotassium phosphate, Sodium chloride, Sodium malonate, 

Bromothymol blue 

- Quy cách: Hộp 100 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 8,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 
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Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Malt Agar  

Code: M253-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Malt extract, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 45 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 
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Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Mannitol Lysine Agar  

Code: M1071-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Yeast extract, Beef extract, Sodium chloride, 

Mannitol, L-Lysine hydrochloride, Sodium thiosulphate, Ferric 

ammonium citrate, Brilliant green, Crystal violet, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 49,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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 Tên sản phẩm: Maximum Recovery Diluent  

Code: M1030-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 9,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

Tên sản phẩm: Meat Extract w/ Peptone (Pepted Meat Broth)  

Code: M1207-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Sodium chloride, Meat extract 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 28 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

  

  

 Tên sản phẩm: Meat Peptone  

Code: RM635-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Chuẩn bị dung dịch môi trường nuôi cấy 1%. Hấp khử trùng 121 độ C 

trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 
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1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Motility Test Medium  

Code: M260-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptose, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 20 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Mueller Hinton Agar  

Code: M173-100G / 500G / 2.5KG / 5KG                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Meat, infusion, Casein acid hydrolysate, Starch, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g / 2.5 kg / 5 kg 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 38 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Mueller Hinton Broth  

Code: M391-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef infusion, Casein acid hydrolysate, Starch 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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kiện 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 21 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Nitrate Agar  

Code: M072-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Potassium nitrate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 21 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 
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Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Nitrate Broth  

Code: M439-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Beef extract, Potassium nitrate 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 9 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. Hấp 

khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Nutrient Agar  

Code: M001-100G / 500G / 2.5KG / 5KG                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Sodium chloride, Beef extract, Yeast extract, 

Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g / 2.5 kg / 5 kg 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 28 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Nutrient Broth  

Code: M002-100G / 500G / 2.5KG / 5KG                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Sodium chloride, Beef extract, Yeast extract 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g / 2.5 kg / 5 kg 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 13 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 
 

Tên sản phẩm: Peptone Iron Agar  

Code: M440-100G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Proteose peptone, Ferric ammonium citrate, 

Sodium glycerophosphate, Sodium thiosulphate, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 36,58 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 
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Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: Peptone Water  

Code: M028-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 15 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 
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Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: Phenylalanine Agar  

Code: M281-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast extract, Sodium chloride, DL-Phenylalanine, 

Disodium phosphate, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 26 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Plate Count Agar (Standard Methods Agar)  

Code: M091-100G / 500G / 2.5KG / 5KG                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Dextrose, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g / 2.5 kg / 5 kg 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 23,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: Pseudomonas Agar Base  

Code: M085-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptone, Gelatin peptone, Potassium sulphate, Magnesium 

chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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kiện 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 24,2 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 500 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: Cetrinix Supplement  

Code: FD029-5VL / 5x5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Cetrimide, Nalidixic acid 

- Quy cách: Hộp 5 ống / 5x5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 2 ml dung dịch nước sạch vô trùng và chuyển toàn bộ vào 

500 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 
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Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: CFC Supplement  

Code: FD036-5VL / 5x5 VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Cetrimide, Fucidin, Cephaloridine 

- Quy cách: Hộp 5 ống / 5x5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 1 ml dung dịch Ethanol 95% và 1 ml dung dịch NaOH 0,2N 

vô trùng và chuyển toàn bộ vào 500 ml môi trường nuôi cấy vô trùng 

trong điều kiện vô trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 



95 | 124 

 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: Purple Agar Base  

Code: M098-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Beef extract, Sodium chloride, Bromo cresol 

purple, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 31,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: Purple Broth Base  

Code: M284-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Sodium chloride, Bromo cresol purple 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 15,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: Rapid Urease Test Broth  

Code: M1828-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast extract, Urea, Monopotassium phosphate, Disodium 

phosphate, Phenol red 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 20,30 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 
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Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: SA Agar Base  

Code: M1177-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Sodium chloride, Starch, 

Phenol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 31,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 
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ra quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: SD Agar  

Code: M1371-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Ammonium sulphate, Dextrose, Biotin, Calcium 

pantothenate, Folic acid, Inositol, Niacin, p-Amino benzoic acid, 

Pyridoxine hydrochloride, Riboflavin, Thiamine hydrochloride, Boric 

acid, Copper sulphate, Potassium iodide, Ferric chloride, Manganese 

sulphate 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 46,71 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 
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3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: SIM Medium  

Code: M181-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef extract, Peptic digest, Peptonized iron, Sodium 

thiosulphate, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 36,23 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
Tên sản phẩm: SS Agar (Salmonella Shigella Agar)  

Code: M108-100G / 500G / 2.5KG / 5KG                   

Hãng/Nước sx: Himedia / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
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1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Beef extract, Peptic digest, Lactose, Bile salts mixture, 

Sodium citrate, Sodium thiosulphate, Ferric citrate, Brilliant green, 

Neutral red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g / 2.5 kg / 5 kg 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 63,02 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 
 

Tên sản phẩm: Sabouraud Agar Glucose 4%  

Code: M1744-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone from casein, Peptone from meat, Glucose, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 65 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Sabouraud Chloramphenicol Agar  

Code: M1067-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Peptic digest, Dextrose, 

Chloramphenicol, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 65,05 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 
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Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

Tên sản phẩm: Sabouraud Dextrose Maltose Agar  

Code: M1313-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Peptic digest, Dextrose, 

Maltose, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 45 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Sabouraud Dextrose Maltose Broth  

Code: M1460-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Peptic digest, Dextrose, 

Maltose 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 30 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Sabouraud Maltose Agar  

Code: M062-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 
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- Thành phần: Maltose, Peptone, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 65 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Sabouraud Maltose Broth  

Code: M064-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptone, Maltose 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 50 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 



105 | 124 

 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Sheep Blood Agar Base  

Code: M1301-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Peptic digest, Yeast extract, 

Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 40,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 
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xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Shigella Broth Base  

Code: M1326-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Sodium chloride, Dipotassium 

hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Dextrose, 

Polysorbate 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 31,5 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Simmons Agar Base  

Code: M411-100G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Magnesium sulphate, Ammonium dihydrogen phosphate, 

Sodium ammonium phosphate, Sodium chloride, Bromothymol blue, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 21,28 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 900 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Simmons Citrate Agar  

Code: M099-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Magnesium sulphate, Ammonium dihydrogen phosphate, 

Dipotassium phosphate, Sodium citrate, Sodium chloride, Bromothymol 
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blue, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 24,28 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Streptococcus Selection Agar  

Code: M304-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Papaic digest, Dextrose, 

Sodium chloride, Sodium citrate, Sodium sulphite, L-Cystine, Sodium 

azide, Crystal violet, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 45,6 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 
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Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Streptococcus Selection Broth  

Code: M303-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Papaic digest, Dextrose, 

Sodium chloride, Sodium citrate, Sodium sulphite, L-Cystine, Sodium 

azide, Crystal violet 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 30,6 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 
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1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Sulphite Agar  

Code: M311-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Sodium sulphite, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 31 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Super Broth  

Code: M1316-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Sodium 

chloride 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 60 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: TCBS Agar  

Code: M189-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 
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1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Proteose peptone, Yeast extract, Sodium thiosulphate, 

Sodium citrate, Oxgall, Sucrose, Sodium chloride, Ferric citrate, Bromo 

thymol blue, Thymol blue, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 89,08 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Tryptone Agar  

Code: M1365-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
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1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 33 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

 

 

Tên sản phẩm: Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)  

Code: M112-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Dextrose, Sodium chloride, Disodium 

phosphate, Monopotassium phosphate, Phenol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 24,01 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 950 ml dung dịch nước 

sạch. Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 
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1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Urea 40% (5 ml per vial)  

Code: FD048-5VL / 5x5VL                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Urea, Distilled water 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Hòa tan trong 95 ml môi trường nuôi cấy vô trùng trong điều kiện vô 

trùng. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 
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Tên sản phẩm: Vibrio Agar  

Code: M820-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Casein enzymic hydrolysate, Yeast extract, Proteose 

peptone, Sucrose, Sodium thiosulphate, Sodium citrate, Sodium 

deoxycholate, Sodium chloride, Oxgall, Sodium lauryl sulphate, China 

blue, Cresol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 5 ống / 5x5 ống 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 79,92 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

Tên sản phẩm: Vogel-Johnson Agar Medium  

Code: MU023-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptone, Yeast extract, Mannitol, Dibasic potassium 



116 | 124 

 

phosphate, Lithium chloride, Glycine, Phenol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 30,51 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: 2XYT Growth Medium  

Code: G034-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptone, Yeast extract, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 31 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 
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- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: 2XYT Growth Agar  

Code: G035-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptone, Yeast extract, Sodium chloride, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 46 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 



118 | 124 

 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: 4XYT Growth Medium  

Code: G151-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Tryptone, Yeast extract, Sodium chloride 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 57 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Xylose Lysine Agar Base  

Code: M336-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
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1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast extract, L-Lysine, Lactose, Sucrose, Xylose, Sodium 

chloride, Phenol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 45,08 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)  

Code: M031-100G / 500G / 2.5KG / 5KG                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Yeast extract, L-Lysine, Lactose, Sucrose, Xylose, Sodium 

chloride, Sodium deoxycholate, Sodium thiosulphate, Ferric ammonium 

citrate, Phenol red, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g / 2.5 kg / 5 kg 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 
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kiện 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 56,68 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Yeast Dextrose Agar  

Code: M1199-500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Dextrose, Yeast extract, Agar 

- Quy cách: Hộp 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 35 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 
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Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: Yeast Extract Agar  

Code: M456-100G / 500G                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Peptic digest, Yeast extract, Agar 

- Quy cách: Hộp 100 g / 500 g 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Cân 23 g môi trường nuôi cấy hòa tan trong 1 lít dung dịch nước sạch. 

Hấp khử trùng 121 độ C trong vòng 15 phút. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 
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Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

 

Tên sản phẩm: HiCombi™ Dual Performance Medium  

Code: LQ033-10BT                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 
1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Solid, Calf brain, Beef heart, Proteose peptone, Dextrose, 

Sodium chloride, Disodium phosphate, Agar, Liquid 

- Quy cách: Hộp 10 chai 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

 Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng  Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng  Chuyển mẫu vào chai. Ủ 4-6 giờ ở 30-35 độ C. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng  Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

 Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

 Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên 

theo quy trình GLP. 

 Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: HiCombi™ Dual Performance Medium  

Code: LQ012-10BT                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

- Thành phần: Solid, Calf brain, Beef heart, Proteose peptone, Dextrose, 
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Sodium chloride, Disodium phosphate, Agar, Liquid 

- Quy cách: Hộp 10 chai 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng Nuôi cấy vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Chuyển mẫu vào chai. Ủ 4-6 giờ ở 30-35 độ C. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

 

Tên sản phẩm: McFarland standard set  

Code: R092-1No                   

Hãng/Nước sx: Himedia Laboratories Private (Pvt.) Ltd. / Ấn Độ 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Môi trường nước muối chuẩn 

- Thành phần: 5 lọ dung dịch chuẩn 0,5; 1; 2; 3; 4 

- Quy cách: Hộp 5 lọ 

1.2 Danh mục linh kiện và phụ 

kiện 

Dụng cụ chứa môi trường như ống nghiệm, lọ cấy, đĩa petri tương ứng. 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử dụng  Kiểm tra so sánh kết quả đo độ đục (mcFarland) 

1.4 Hướng dẫn sử dụng  Lần lượt đặt các lọ dung dịch chuẩn vào máy đo và ghi nhận kết quả. 

1.5 Chống chỉ định - Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng in trên nhãn. 

- Không sử dụng thuốc thử đã vón cục, biến màu, hở nắp lọ. 

1.6 Cảnh báo và thận trọng Chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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Đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo bảo hộ khi thực hiện xét nghiệm. 

Bảo quản thuốc thử ở nhiệt độ ổn định của nhà sản xuất. 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Tất cả các dụng cụ, hóa chất, thiết bị cần được kiểm tra thường xuyên theo 

quy trình GLP. 

Việc bảo quản thuốc thử không đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản 

xuất có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm. 

2    Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Châu Á, Châu Âu,... 

4. Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 

Tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

 

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

các thông tin đã kê khai nêu trên. 

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

      Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

                                                                                                Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

 


