
 
 

YEAST EXTRACT DEXTROSE CHLORAMPHENICOL AGAR  
CHLORAMPHENICOL AGAR (YGC AGAR) (ISO 7954)  

(ΚΩΔΙΚΟΙ: 010424 – 150424) 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το YEAST EXTRACT DEXTROSE CHLORAMPHENICOL AGAR 
είναι ένα μέσο  για την απαρίθμηση των ζυμών και των 
μυκήτων στο γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Το εκχύλισμα μαγιάς είναι μια θρεπτική πηγή αμινοξέων και 
αζωτούχων ενώσεων για την ανάπτυξη μυκήτων και ζυμών. 
Η δεξτρόζη αποτελεί πηγή ενέργειας για την ανάπτυξη των 
μυκήτων. 
Το ρΗ ρυθμίζεται σε περίπου 6,6 προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη των μυκήτων και να ανασταλεί ελαφρά η 
βακτηριακή ανάπτυξη. 
Η χλωραμφενικόλη είναι αντιμικροβιακό, το οποίο αναστέλει 
την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος Gram θετικών και 
Gram αρνητικών βακτηρίων. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ g/litre 

Yeast Extract 5.0 

Dextrose  20.0 

Bacteriological Agar 12.0 

Chloramphenicol 0.1 

Εμφάνιση: Μπεζ  διαυγές,  

Τελικό pH 6.6  0.2 στους 25 ⁰C. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Το YEAST EXTRACT DEXTROSE CHLORAMPHENICOL AGAR 
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 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
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 αποφεύγεται 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. 
Για την μεταφορά οι μελέτες σταθερότητας μας έδειξαν ότι 
τα τρυβλία μπορούν να παραμείνουν στους 14 - 25 °C για 10 
ημέρες ή στους 26 - 40 °C για 72 ώρες, χωρίς να επηρεαστεί  
η απόδοση του προϊόντος. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Επωάστε τα τρυβλία στους 37 C για 24  ώρες για τον έλεγχο 

μυκήτων Candida. Στη συνέχεια επωάστε στους 25 ± 1 C με 
αυξημένη υγρασία για 5 μέρες.  
 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Μετά από επαρκή επώαση τα τρυβλία θα πρέπει να 
εμφανίζουν μεμονωμένες αποικίες στις περιοχές αραίωσης 
και ανάμεικτη ανάπτυξη στις περιοχές πυκνού 
ενοφθαλμισμού. Εξετάστε τις αποικίες ως προς το χρώμα και 
την μορφολογία. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Συνιστάται η διεξαγωγή βιοχημικών δοκιμών, στις 
μεμονωμένες αποικίες για πλήρη αναγνώριση. 
Μπορεί να έχουμε ασθενή η κανονική ανάπτυξη  Gram 
θετικών και Gram αρνητικών  βακτηρίων όταν ο αριθμός 
τους στο ενοφθάλμισμα είναι ≥ 10⁶ CFU/ml. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATCC ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Candida albicans 10231 ΚΑΛΗ 

Sacharomyces cerevisiae 9763 ΚΑΛΗ 

Escherichia coli 25922 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 
ΜΕΤΡΙΑ   

 
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 

YEAST EXTRACT DEXTROSE CHLORAMPHENICOL AGAR -  

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ 
ΖΩΗΣ 

Τρυβλίο 9cm 010424 10 τεμάχια 6 – 12  C 5 μήνες 

Φιαλίδιο 
100ml 

150424 6 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. Κωδικός κατά EDMA 14 03 02 01. Η εταιρεία Bioprepare έχει  
πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN ISO 9001:2015 / ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016  ΔΥ8δ/1348/2004.    

 

 



 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
FIL-IDF(1991) Standard 94B. Enumeration of yeast and moulds. Colony Count 
Technique at 25°C. 
ISO (1981) ISO/DIS 6611: Milk and Milk products: Enumeration of yeast and 
molds colony counts technique at 25°C. 
ISO 7954- Microbiology – General Guidance for enumeration of yeasts and 
molds. Colony count technique at 25ºC 
DIN Standard 10186. Mikrobiologische Milch Untersuchung. Bestimmung der 
Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ IN VITRO 

                                                              
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  

Ποταμού 5 ΒΙΟ ΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ  ΤΚ 19001  
Τ.Θ. 4893 - Τηλ.: 2299 0 66113  Φαξ: 2299 0 66112.      
Ε-mail: bioprep1@otenet.gr         www.bioprepare.gr  
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