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ROSTUB™ 

Tiyoglikolat Buyyon, İndikatörlü 
 

Amaç 

Zorunlu anaerobik bakterilerin izolasyon, üretim ve idantifikasyonlarında kullanılır. 

CLSI 2004; M22-A3, TS EN ISO 11133; 2014 standartlarına uygundur. 

Ürün tanımı 
 

Katalog no 0658 

Kullanım 
süresi 

Üretim tarihinden itibaren 6 ay 

Kap Polistiren 16x120 mm vidalı 
polikarbonat tüp. 

Görünüm:         Sıvı, temiz, sarımsı 

pH 7,1 +/- 0,2 

Hacim 6 ml 

Formülasyon 

1 Litre Saf Su için Formül* 

Litredeki miktarlardır ve litreye distile suyla tamamlanmıştır. 

İçerik (1 litrede): Kazein pankreatik pepton 17 g, soya fasülyesi papaik pepton 3g, glükoz 6 g, 
sodyum klorür 2,5 g, sodyum tiyoglikolat 0,5 g, L-sistin 0,25 g, sodyum sülfit 0,10 g, agar 
agar 0,70 g, hemin 0,5 ml , vitamin K1 çözeltisi, distile su.  

Kalite kontrol 
 

35 C derece ve 18 saatten 7 güne kadar. 
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  CLSI Organizmaları   ATCC     Geri Kazanım 

 *Bacteroides fragilis    25285     Gelişim 

 *Staphylococcus aureus   25923     Gelişim 

 

Mikroorganizma (ATCC® 
ile) 

Geri Kazanım 

Staphylococcus aureus 
6538-P  

Gelişme iyi. 

Bacillus subtilis 6633 Gelişme iyi  

Clostridium sporogenes 
19404  

Gelişme iyi 
(anaerop) 

Candida albicans 10231 Gelişme iyi 

 

CLSI tarafından önerilen kontrol suşu tüplerini (kapakları sıkıca kapatılmış)18 ila 24. ve 48. 
saatte gelişim açısından inceleyin. Diğer kontrol suşu tüplerini (USP tarafından önerilen) 3 
güne kadar gelişim açısından inceleyin. 

Açıklamalar 

Üründe sarı renk hacmi minumum % 30’a inene kadar ürün kullanılabilir. Ancak besiyeri 
rengi pembeye dönüşmüş ise kaynar su banyosunda ortalama 5 dk ürün rengi sarı olana 
kadar tutulmalıdır. 

Dekstroz, pepton, L-sistin ve maya ekstraktı bakteriyel replikasyon için gerekli gelişim 
faktörlerini sağlar. Sodyum 

klorür temel iyonları sağlar. Sodyum tiyoglikolat bazı mikroorganizmalar için öldürücü olan 
peroksit birikimini 

önleyen indirgeyici bir ajandır. Ağır metal bileşiklerini inaktive eden sülfhidril grupları içermesi 
ve düşük bir 

redoks potansiyelini koruyarak anaerobiyozu desteklemesi sebebiyle, L-Sistin de indirgeyici 
bir ajandır. 

Resazurin, oksidize olduğunda pembe ve indirgendiğinde renksiz olan bir indirgeme.-
.yükseltme indikatörüdür. 
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Az miktarda agar besiyerini ısı akımlarına karşı stabilize ederek, böylece besiyerinin daha 
derinlerinde anaerobiyozu sürdürerek düşük redoks potansiyelinin korunmasına yardımcı 
olur 

Saklama talimatları 

 Aldıktan sonra tüpleri etiket talimatlarına uygun olarak karanlıkta saklayın.  

 Dondurmaktan ve aşırı ısıtmaktan kaçının.  

 Kullanıma hazır olana kadar açmayın. Işığa maruz kalmamasını sağlayın.  

 Kullanım öncesine kadar etikette belirtildiği şekilde saklanan tüp besiyeri son 
kullanma tarihine kadar inoküle edilebilir ve önerilen inkübasyon sürelerinde inkübe 
edilebilir. 

  Besiyerinin inokülasyon öncesinde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. 

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Alındıktan sonra, petribesiyerlerini 2 ila 8 °C’de saklayın. Dondurmaktan ve fazla ısıtmaktan 
kaçının. Kullanıma hazır olana kadar açmayın. Işığa maruz kalmamasını sağlayın. Kullanım 
öncesine kadar etikette belirtildiği şekilde saklanan besiyeri son kullanma tarihine kadar 
inoküle edilebilir ve önerilen inkübasyon sürelerinde inkübe edilebilir.  

Besiyerinininokübasyon öncesinde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.  

UYARI 

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Mikrobiyalkontaminasyon belirtileri, renk değişimi, 
kuruma, çatlama veya diğer bozulma belirtileri görülen besiyerlerini kullanmayın. Aseptik 
kullanma prosedürleri, biyolojik tehlikeler ve kullanılmış ürünün atılmasıyla ilgili olarak 
GENEL KULLANIM TALİMATLARI’na bakın.  
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clinicalmicrobiology. ASM Yayınları. Washington.  

Üretici 
Laboratuvarımızda, tasarım, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde EN ISO 13485:2003 ve EN 
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadır. 

GBL® ve ROSPET™ GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı tescilli markalarıdır.  

 


