
CRT® bacteria 
Návod k použití 
Popis 
CRT bacteria se používá pro určování četnosti Streptococci Mutans a 
Lactobacilli ve slinách pomocí selektivní kultivace na vhodném médiu. 
Složení: 
L 
Indikace: 

- Diagnostika in vitro 
- Světle zelená agarová destička: určování četnosti Lactobacilli ve slinách  
- Modrá agarová destička: určování četnosti Streptococci Mutans ve slinách 

nebo plaku 
ochrana dentinu pod výplňovými materiály 
Kontraindikace 
Nepoužívejte CRT bacteria během užívání antibiotik. Po tomto ošetření je nutné 
čekat nejméně 2 týdny než je možno použít CRT bacteria test. Pokud použijete 
antimikrobiální ústní vody, je nutno před použitím CRT bacteria čekat min. 
12hod. 
Aplikace 
Test je řízen profesionálem zubařem nebo vyškoleným personálem 
Způsob použití krok za krokem 
1. Stimulujte salivaci pacienta žvýkáním přiložené parafinové peletky. 
2. Sbírejte sliny do vhodné nádobky. Tip: využijte příležitosti a změřte také 
stupeň salivace a tlumivou kapacitu slin pomocí CRT buffer od Ivoclar Vivadent. 
3. vyjměte agarovou destičku z testovacího nádobky. 
4. Vložte tabletu NaHCO3 na dno nádobky. 
5. Opatrně sejměte ochranné fólie z agarových povrchů. Nedotýkejte se při tom       
    agaru. 
6. Pomocí pipety naneste pečlivě nasbíranou slinu na oba agarové povrchy. Tip:  
    držte agarovou destičku mírně šikmo. 
7. Nechte zbytek slin odkapat. 
8. Vložte agarovou destičku zpět do nádobky a těsně uzavřete. 
9. Označte na štítek vodovzdorným tuškou jméno pacienta a datum. 
10.Vložte nádobku kolmo do inkubátoru např. Cultura box/Ivoclar Vivadent a  
      inkubujte 48hod při 37 C. 
11.Po vyjmutí nádobky z inkubátoru srovnejte hustotu kolonií Streptococci  
     Mutans a Lactobacilli s přiloženým standardem. Tip: Pro lepší odečet držte  
     agarovou destiřku mírně šikmo pod zdrojem světla. 
Modifikovaný způsob 
Mírná modifikace tohoto testu umožňuje určení množství Streptococci Mutans 
v plaku. 

- Jemným štětěčkem odeberte plak 
- Naneste plak na modrou agarovou destičku bez kontaktu s povrchem  

Bez problému mohou být paralelně naneseny až 4 vzorky 
Poznámka: na tabletku NaHCO3 naneste kapku vody jelikož nemusí být 
dostatek slin. 
 
Příprava vzorků a inkubace probíhají dle návodu krok za krokem. 
Při vyhodnocování uvádějte ano nebo ne. 
 
 
 



Vyhodnocování 
Nález nad 10 KBE Lactobacilli popř. Streptococus Mutans na 1 ml slin indikuje 
vysoké riziko kazu. 
 
Poznámka: 
Je-li testovací nádobka déle než 1-2 dny v inkubátoru počet kolonií se neovlivní. 
 
Likvidace 
- Nepoužité agarové testičky s narůstajícími koloniemi nepoužívejte a likvidujte. 
- Použité agarové destičky před vyhozením postříkejte vhodným desinfekčním 

prostředkem nebo autoklávujte v autoklávovém sáčku. 
Skladování 
- Skladujte v chladničce při teplotě 2 - 8oC 
- Nemražte 
- Zabraňte výkyvům teplot 
- Chraňte před světlem 
- Doba skladovatelnosti: viz exspirace 
- Nepoužívejte materiál po prošlé exspirační době. 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí! 
Pro použití pouze ve stomatologii! 
Datum vyhotovení návodu: 09/2001 
 
Výrobce: 
Vivadent Ets. 
FL-9494 Schaan 
Tento materiál byl vyvinut pouze pro užití ve stomatologii. 
Zpracován musí být striktně podle návodů k použití. Za škody 
způsobené jiným nebo nesprávným použitím nepřejímá výrobce 
žádnou zodpovědnost. 
Tímto je uživatel zodpovědný za výběr materiálu v souladu 
s deklarovaným použitím materiálu a ne pro jiné účely, než 
je uvedeno v návodu k použití. 
Informace: Ing. Rudolf Blábolil 
           Ivoclar Vivadent clinical CZ/SK 
           Komenského 208 
           250 02 Stará Boleslav 
            mobil: +420 602 526 053 
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