
 
 

PLATE COUNT AGAR W/O GLUCOSE 
(STANDARD COUNT AGAR) 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Για την συνολική αριθμητική καταμέτρηση των βακτηρίων 
στο γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το νερό και τα 
λύματα. 
 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Το PLATE COUNT AGAR W/O GLUCOSE χρησιμοποιείται για 
να απαριθμήσετε τα αερόβια βακτήρια στο γάλα, τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, το πόσιμο νερό και τα λύματα. 
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την προετοιμασία ειδικών 
μέσων καλλιέργειας που πρέπει να είναι πλούσια σε 
θρεπτικά συστατικά. 
Η καζεΐνη και η πεπτόνη του κρέατος παρέχουν άζωτο, 
βιταμίνες, μέταλλα και αμινοξέα απαραίτητα για την 
ανάπτυξη. Το χλωριούχο νάτριο παρέχει τους απαραίτητους 
ηλεκτρολύτες και διατηρεί την οσμωτική ισορροπία του 
υλικού. Το βακτηριολογικό άγαρ είναι ο παράγοντας 
στερεοποίησης. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ g/litre 

Casein Peptone 5.0 

Meat Peptone 3.0 

Sodium chloride 5.0 

Bacteriological Agar  12.0 

Εμφάνιση: Μπεζ διαυγές 

Τελικό pH 7,2  0.2 στους 25 °C.  
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Το PCA W/O GLUCOSE είναι in vitro εργαστηριακό 
διαγνωστικό υλικό  και πρέπει να χειρίζεται μόνο από 
εξειδικευμένα άτομα του εργαστηρίου. 

Ο χειρισμός των τρυβλίων να γίνεται πάντα με γάντια και 
μέσα σε Laminar flow Class II, για να αποφεύγονται 
επιμολύνσεις κυρίως από σαπροφυτικούς μύκητες.  
Εάν το τρυβλίο είναι ραγισμένο ή το σακουλάκι τρύπιο, μη 
το χρησιμοποιήσετε.  
Μη χρησιμοποιείτε τα τρυβλία εάν παρουσιάζουν ενδείξεις 
μικροβιακής μόλυνσης. 
Το πάχος του άγαρ πρέπει να είναι 4 - 5 mm και το υλικό 
χωρίς ρωγμές, ξηρότητα ή άλλα σημεία αλλοίωσης.  
Μετά την ημερομηνία λήξεως το υλικό είναι ακατάλληλο για 
χρήση. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλένουμε αμέσως με 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
Τα θετικά δείγματα πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με 
τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται για τη διαχείριση 
μολυσματικών δειγμάτων.    
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
Τα τρυβλία πρέπει να φυλάσσονται στους 6 – 12 °C μέσα στη 
συσκευασία τους μέχρι τη στιγμή της χρήσης τους. 
Παρατεταμένη φύλαξη σε θερμοκρασία κάτω των 6 °C 
δημιουργεί αρκετή υγρασία μέσα στο υλικό με κίνδυνο 

επιμόλυνσης. Η κατάψυξη ακόμα και στιγμιαία, καταστρέφει 
το υλικό. Επίσης αποφεύγετε την υπερβολική θέρμανση. 
Τα τρυβλία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την 
ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 
Εάν ανοίξετε την αεροστεγή συσκευασία του τρυβλίου κατά 
λάθος, μπορείτε να το φυλάξετε στο ψυγείο για 5 – 7 μέρες 
αφού το σφραγίσετε με παραφίλμ η με σακουλάκι. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ενοφθαλμίστε και επωάστε στους 35 ± 2 ° C για 18-24 ώρες 
και μετρήστε τις αναπτυγμένες αποικίες. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μικρόβιο Ανάπτυξη 

Escherichia coli ATCC 25922 Καλή 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 Καλή 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Καλή 

Bacillus cereus ATCC  9634   Καλή 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Τα υλικά που δεν παρουσιάζουν καμία ανάπτυξη μπορεί να 
θεωρηθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα και να 
απορρίπτονται ανάλογα.  
Τα υλικά που παρουσιάζουν ανάπτυξη αποικιών πρέπει να 
απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες για μολυσματικά ή 
δυνητικός μολυσματικά απόβλητα.  
Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη σωστή διαχείριση των 
μολυσματικών αποβλήτων  σύμφωνα με τη φύση και το 
βαθμό επικινδυνότητάς τους και πρέπει να τα διαχειρίζεται 
και να τα απορρίπτει (ή να αναθέτει τη διαχείριση και 
απόρριψή τους) σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισμούς. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
PLATE COUNT AGAR W/O GLUCOSE 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ 
ΖΩΗΣ 

Τρυβλίο 9cm 010694 10 τεμάχια 6 – 12  C 5 μήνες 

Τρυβλίο 6cm 050694 10 τεμάχια 6 – 12  C 5 μήνες 

Φιαλίδιο 
100ml 

060694 10 τεμάχια 8 – 25  C 12 μήνες 

Παράγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Bioprepare σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής  οδηγίας 98/79/EK. ΦΕΚ Β2198/2-10-
2009. Η εταιρεία Bioprepare έχει  πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα  
πρότυπα: 
EN ISO 9001:2015 / ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016  ΔΥ8δ/1348/2004.    
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