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Produktová specifikace  

EZTEST  „SELF-CONTAINED“ 

(EZS5, EZS6, EZG/6, EZH/6I) 

 

 

 
Kat. číslo a balení 

EZS/5: EZTest Steam® pro sterilizaci vlhkým teplem 
G. stearothermophilus 105, ATCC 7953, 100 ks/ balení 

EZS/6: EZTest Steam® pro sterilizaci vlhkým teplem 
G. stearothermophilus 106, ATCC 7953, 100 ks/ balení 

EZG/6: EZTest EO® pro sterilizaci etylenoxidem 
B. atrophaeus 106, ATCC 9372, 100 ks/ balení 

EZH/6I: EZTest H2O2
® pro sterilizaci parami 

peroxidu vodíku, (jen pro proces s prevakuem, např. 
systém Sterrad®), ATCC 12980, 
G. stearothermophilus 106, 100 ks/ balení 
 
Popis a princip testu: 
Bioindikátory patří do skupiny tzv. „Self-contained“. 
Obal tvoří plastová trubička uzavřená zátkou, ve které 
jsou tři otvory chráněné filtrem. Uvnitř trubičky je 
strip/skleněné vlákno se zkušebním organismem o 
přesně definované denzitě a skleněná ampulka 
s purpurovou (G. stearothermophilus), resp. zelenou 
(B. atrophaeus) kultivační půdou. 
Výhody těchto biologických indikátorů: 
• kultivaci lze zahájit okamžitě po expozici 
• prakticky nemůže dojít k sekundární kontaminaci 
• kultivační půda je standardní s dlouhou expirací 
• výsledky jsou dostupné do 24/48 hodin  
 
Fyzická charakteristika 
Rozměry ampule: výška 50 mm x šířka 10 mm.  
 
Barevná změna: 
Při správné expozici nenastane barevná změna. Při 
nedostatečné expozici dojde po kultivaci ke změně 
barvy na žlutou. 
 
Skladování: 
V originálním obalu při pokojové teplotě, aby 
nedošlo k vyschnutí, mimo dosah chemických látek. 
 
Expirace:  
2 roky od data výroby. 
 
Klasikace dle standardu: 

Biologický indikátor EZTest® splňuje ČSN EN ISO 

111 38. Biologický indikátor EZTest® má osvědčení 
na kvalitu bakteriálního kmene pro ATCC, 
definovanou denzitu, D–hodnotu, poměr přežívající a 
uhynulé populace. 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

EZTesty jsou biologické indikátory ve speciální ampuli s mediem pro kontrolu 

účinnosti sterilizace vlhkým teplem, etylenoxidem a parami peroxidu  

vodíku H2O2 

  

 
 

 

 

 

 

 

Ilustrační obrázek 

Použití: 
 1. Umístěte stanovený počet indikátorů do míst, kde se   
     předpokládá nejobtížnější dosažení parametrů    
     sterilizace. 
2. Odstartujte sterilizační cyklus 

3. Po skončení sterilizačního cyklu vyjměte EZTest® ze 
sterilizátoru a po zchladnutí (cca 10 minut) tlakem na 
plastikovou trubičku rozmáčkněte skleněnou ampuli 
s kultivační půdou. 

4. Vložte indikátor do inkubátoru a kultivujte: 
   a)   sterilizace EO: B. atrophaeus: 372 °C po dobu 48 h.  

b) sterilizace vlhkým teplem a H2O2:  

G.stearothermophilus: 57,5 2,5 °C po dobu 24 h. 
5. Výsledky odečítejte každých 8, 12, 18 a 24 hodin 
Pozn. Pro inkubaci použijte např. inkubátor pro EZ testy 

kat.č. I1410 s nastavitelnými teplotami 37, 57 a 600C 
  
Použití pozitivních kontrol: 
1. Jako pozitivní kontrolu růstu umístěte aktivovaný 

nesterilizovaný EZTest do každého inkubátoru  
2. Odečítejte pozitivní kontrolu (EZTest) po 4, 8, 12,18 a 24 

hodinách. Žlutá barva je důkazem bakteriálního růstu.  
Pokud pozitivní kontrola neroste, nepoužívejte 
bioindikátory z tohoto balení!  

 
Poznámka: 
Všechny testy, které změní barvu na žlutou vyřaďte a před 
likvidací sterilizujte vlhkým teplem při 121oC nejméně 
30minut! 
 
Hodnocení: 
Vyhovující sterilizace/zkouška: 
Kultivační médium nezmění barvu, nejsou přítomny žádné    
životaschopné organismy 
Nevyhovující sterilizace/zkouška: 
Kultivační médium změní barvu z purpurové, resp. zelené 
(EO) na jasně žlutou barvu, jsou přítomny životaschopné 
organismy a jejich růst způsobuje kyselou reakci – změnu 
pH a tím i změnu barvy kultivační půdy.  
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Další balení testů: 

EZS/525 EZTest Steam® pro sterilizaci vlhkým 
teplem G. stearothermophilus 105, ATCC 7953, 25 ks/ 
balení 

EZS/625: EZTest Steam® pro sterilizaci vlhkým 
teplem G. stearothermophilus 106, ATCC 7953, 25 ks/ 
balení 

EZG/625: EZTest EO® pro sterilizaci etylenoxidem 
B. atrophaeus 106, ATCC 9372, 25 ks/ balení 

EZH/5I: EZTest H2O2
® pro sterilizaci parami 

peroxidu vodíku, (jen pro proces s prevakuem, např. 
systém Sterrad®), ATCC 12980, 
G. stearothermophilus 105, 100 ks/ balení 
 
Inkubátor: 
Inkubátor pro EZ testy kat.č. 
I1410 s nastavitelnými 
teplotami 37, 57 a 600C 
  
 
 
 
Návod a další informace ke stažení: 
www.jktrading.cz  
 
Výhradní distributor: 
ČR: 
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: 

+420 257 220 760, e-mail: praha@jktrading.cz  
SK:  
JK-Trading s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,  
Kontakt: P.O.BOX 053, Pošta 49, 841 07 Bratislava, tel.: + 
421 264 774 591, e-mail: jk-trading@jk-trading.sk 
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