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Graso це приватна компанія, розташована в екологічно чистій сільській 

місцевості, в 50 км від міста Гданська (Північна Польща). Компанія була створена 
Зеноном та Гражиною Собєцькими у березні 1989 року. З часом це 

перетворилося з невеликого сімейного бізнесу на середнього розміру 
підприємство, що діє на різних ринках Польщі.

Graso Biotech - це молодший підрозділ компанії, що спеціалізується на 
мікробіології. Завдяки своєму активному розвитку, Graso Biotech в даний час є 
найбільшим виробником готових поживних середовищ у Центральній Європі.

Контроль виробництва та контроль якості здійснюється  працівниками 

компанії відповідно до останніх протоколів ISO 9001 та ISO 13485. Площа 2500 

кв.м. використовується як контрольоване середовище (чиста зона) і  оснащена 

обладнанням та інструментами найвищої якості. Виробничий процес проходить 

у відповідності  до сучасних технологій. Повністю автоматизовані лінії 

гарантують повну простежуваність від сировини до готового продукту.

В даний час наша пропозиція включає в себе понад 400 типів поживних 

середовищ, розлитих у чашки Петрі, пляшки або пробірки. Також ми можемо 

приготувати інші поживні середовища відповідно до формул, наданих 

замовником. Окрім виробництва продуктів, призначених для кінцевих 

споживачів, як у Польщі, так і за кордоном, Graso Biotech також створює сухі 

поживні середовища для виробників, які не мають кінцевих ліній.
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Наша місія

     Ми допомагаємо лабораторіям адаптуватися до коливань 
вимог ринку, надаючи їм повний спектр якісних продуктів за 
конкурентоспроможними цінами.

Незалежна професійна пропозиція

     Як експерти в області in vitro діагностики, ми можемо вибрати 
найбільш оптимальні формули для забезпечення найкращих 
параметрів наших готових до використання поживних 
середовищ. Оптимальний склад гарантує швидкий ріст та точну 
ідентифікацію мікроорганізмів.

Продукт з урахуванням Ваших потреб

     Ми допомагаємо як провідним лабораторіям, так і більш 
спеціалізованим підрозділам досліджень та розробок. Окрім 
стандартної продукції, ми пропонуємо (на замовлення) 
спеціальні поживні середовища, розроблені з урахуванням 
потреб Клієнта. З такої точки зору ми можемо відповідати 
вимогам найвимогливіших клієнтів.

Навігація за допомогою продажів

   Ми залишаємося максимально наближеними до наших 
Клієнтів, ми створили мережу представників збуту, яка збирає 
інформацію щодо запитів, тенденцій та проблем, що виникають у 
сфері мікробіології. Такий зворотній зв'язок допомагає нашій 
продукції постійно відповідати основним потребам наших 
Клієнтів.

www.medcoswiss.com.ua
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Технічна підтримка

   Департамент обслуговування клієнтів складається з 
фахівців з біотехнології та мікробіології, які завжди до 
ваших послуг, або по телефону, або через e-mail: 
ye.gushchyn@medcoswiss.com.ua

Свіжоприготовані продукти найвищої якості

 Завдяки нашій системі безперервного збору 
замовлень, наш Клієнт отримує свіжоприготований 
продукт, що пройшов контроль якості.

Прямі продажі - Швидка доставка

  Завдяки нашій власній дистриб'юторській мережі 
відразу після проходження виробничої лінії та процедур 
контролю якості наші поживні середовища 
надсилаються безпосередньо клієнтові.
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 ЗМІСТ

Поживні середовища

Поживні середовища 

Поживні середовища на мультичашках

Поживні середовища для фармакології згідно з Гармонізованим методом (EP, USP, JP) 

Культуральні бульйони для крові та цереброспінальної рідини (CSF) 

Транспортні та накопичувальні середовища 

Буферні розчини

Кров та сироватка

Реагенти 
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   Спочатку методи культивування мікроорганізмів проводились на основі 
бульйонів свіжої сироватки яловичини або екстрактів м'яса, що призводило до 
численних труднощів при виділенні чистих культур. У 1872 році німецький ботанік 
Джозеф Шретер зумів виділити бактерії на твердому середовищі. Для того, щоб 
розрізняти колонії, він пасажував забарвлені бактерії на приготованих скибочках 
картоплі, коагульованому яєчному білку або крохмалі.(1) У 1881 році під час 
наукової конференції в Лондоні німецький лікар Роберт Кох представив нову 
техніку культивування. Тобто "інновація", яка включала збагачення бульйону 
желатином, після чого її виливали на плоскі скляні пластини, була в той час 
знайома мікологам. Незважаючи на те, що так званий "живильний желатин" був 
великим кроком вперед, він був ще далеким від методу, вільного від перешкод. 
Наприклад, желатинізовані середовища стають рідкими при температурі, яка трохи 
перевищує кімнатну температуру, що призвело до труднощів і гальмування росту 
більшості збудників хвороб. Через рік Уолтер Хессе під час свого наукового обміну 
в лабораторії Коха зміг замінити желатин агаром. Власне, це була ідея його 
дружини - Фанні, яка з радістю брала участь у дослідженнях чоловіка. Вона 
використовувала агар для приготування фруктових желе. Сімейний рецепт вона 
отримала від своїх голландських друзів, які ознайомилися з кулінарним 
використанням агару на острові Ява.(2) На відміну від желатину, агар не плавиться 
при 37 ° С і рідко розщеплюється бактеріями. Фанні була також художиком. Її 
малюнки бактеріальних колоній,
які вона бачила через мікроскоп
і вишукана акварель зображують
різні стадії росту Salmonella
typhi та ілюструють
 дослідження Уолтера Хессе у 
опублікованих роботах. Через
 шість років Джуліус Петрі, 
інший працівник лабораторії 
Коха, змінив посуд, що 
використовувався для 
агаризованих середовищ.
     Щоб уникнути забруднення, він розробив пласку кришку, що покриває чашку, 
яка замінила громіздкі   дзвоникоподібні. Ось так були винайдені чашки Петрі.(3) 
Ця зміна методу культивування вплинула на розробку нових рецептів поживних 
середовищ. З них понад 2,5 тисяч описані  в монографії Макса Левіні та Анрі 
Шенле, опублікованій в 1930 році!(4) У Англії до 1930-х років поживні середовища 
готувались кожною лабораторією окремо для власного використання. Постійний 
розвиток лікарняних служб лондонського округу призвів до розвитку, на 
сьогоднішній день, мережі лабораторій, яка  надихнула британського бактеріолога 
Джеймса МакКартні на створення централізованої "кухні" поживних середовищ.(5) 
Доктор МакКартні також представив гвинтові засоби, закриті пляшки для готових 
до використання з поживних середовищ.(6) Лише після Другої світової війни 
введено в експлуатацію дегідратовані поживні середовища, з якими ми сьогодні 
знайомі.

Трохи історії... 

1. Hitchens, A. P. & Leikind, M. C. The Introduction of Agar-agar into Bacteriology. J Bacteriol, 37(5), 485-493 (1939).
2. Hesse, W. Walther & Angelina Hesse-Early Contributors to Bacteriology. ASM News 58, 425-428 (1992).
3. Petri, R. J. Eine kleine Modification des Koch’schen Plattenverfahrens. Centralbl. F. Bakteriol., 1, 279-280 (1887).
4. Levine, M. and Schoenlein, H. W. A compilation of culture media for the cultivation of microorganisms. Baltimore, 

The Williams & Wilkins Company, Baltimore USA (1930)
5. Collard, P. The development of microbiology. Cambridge University Press: New York (1976).
6. McCartney, J. E., 1933, Screw-capped bottles in the preparation and storage of culture media. Lancet, 2, 433 (1993).
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1.1 ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА

Поживне середовище Ref. No. Пакування Тип/ Об'єм

3118  флакон  500, 200, 100 ml1% Глюкозний бульйон
Для культивації широкого спектру мікроорганізмів. 6209  пробірка  5 ml

3131  флакон  500, 200, 100 ml
6142  пробірка  3 ml 

1% Peptone Water with rhamnose  
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae  на 
основі розщеплення рамнози.  

3117  флакон  500, 200, 100 ml
6136  пробірка  3 ml 

1% Пептонна вода з триптофаном
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae  
на основі продукування індолу.  
Реагенти: Реагент Ерліха (Ref. No. 3130), Реагент Ковача (Ref. No. 3135) 

3221  флакон  500, 200, 100 ml1,5 % Збагачувальний агар з 1% глюкози
Для вирощування широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.  

8045  флакон  500, 200, 100 mlАцетамідний бульйон згідно з EN ISO 16266  
Для підтвердження Pseudomonas aeruginosa у воді.  6045  пробірка  5 ml

1343  чашка  90 mmALOA агар (Ottaviani & Agosti)   
Для селективної ізоляції, підрахунку та попередньої ідентифікації 
Listeria monocytogenes та Listeria spp. з проб продуктів харчування.

1111  чашка  90 mmАзид кров'яний агар з 5% баранячої крові
Для селективної ізоляції грампозитивних 
організмів з клінічних та неклінічних зразків.

1112  чашка  90 mmАзид кров'яний агар з 5% баранячої крові та кристалічним 
фіолетовим Для селективної ізоляції Streptococcus spp. з клінічних та 
неклінічних зразків. 

8041  чашка  90 mm Bacillus Cereus агар (Mannitol Yolk Polymyxin – M.Y.P.) 
згідно з EN ISO 7932
Для селективної ізоляції Bacillus cereus з продуктів харчування. 

1039  чашка  90 mmBBE агар (Bacteroides Жовчний Ескуліовий агар)  
Для селективної ізоляції  Bacteroides fragilis.  

3082  флакон  500, 200, 100 mlОснова агару Байрда Паркера
Для селективної ізоляції та підрахунку Staphylococcus aureus. 
Суплементи: Яєчний жовток з телуритом (Ref. No. X085)  

1320  чашка  90 mmАгар Байрда Паркера 
Для селективної ізоляції та підрахунку Staphylococcus aureus.  

флакон  90 + 10 ml

чашка  90 mm

Агар Байрда Паркера + RPF суплемент (90 ml + 10 ml)               3226  
згідно з EN ISO 6888-2    
 Для селективної ізоляції та підрахунку Staphylococcus aureus з продуктів          1321  
харчування.

чашка  90 mmBCYE агар (Вугільний агар з дріжджовим екстрактом)                8049  
згідно з EN ISO 11731   Для ізоляції  Legionella spp.  

8050  чашка  90 mmBCYE без цистеїну (Вугільний агар з дріжджовим 
екстрактом) згідно з EN ISO 11731
Для ізоляції  Legionella spp.  

www.medcoswiss.com.ua
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8028  флакон  500, 200, 100 ml
1528  чашка  90 mm 

1346  чашка  90 mmЖовчний Ескулін агар згідно з EN ISO 10273  
Для селективної ізоляції Yersinia enterocolitica на основі 
ферментації ескуліну. 

1040  чашка  90 mmВісмут-сульфіт агар (Вілсона Блера) 
Для селективної ізоляції Salmonella spp. 

3011  флакон  500, 200, 100 mlОснова кров'яного агару 
Для використання з кров'ю для вирощування 
широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.
Суплемент: Бараняча кров (Ref. No. 1000)  

1110  чашка  90 mmКров'яний агар з 5% баранячої крові  
Для вирощування широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.  

3023  флакон  500, 200, 100 mlBHI агар (Мозково-серцевий агар)  
Для вирощування широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.  1168  чашка  90 mm

1160  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI) з 5% баранячої крові
Для вирощування широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.   

1163  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI) з гентаміцином (500 mg/l)  
Для селективної ізоляції Enterococcus spp. з високим рівнем стійкості 
до аміноглікозидів.  

1165  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI)  з теікопланіном  (10 mg/l)  
Для селективної ізоляції Staphylococcus spp. з високим рівнем 
стійкості до теікопланіну.

1189  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI) з ванкоміцином (8 mg/l)  
Для селективної ізоляції Enterococcus spp. з високим рівнем 
стійкості до ванкоміцину

1162  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI) з ванкоміцином (6 mg/l)  
Для селективної ізоляції Enterococcus spp. з високим рівнем 
стійкості до ванкоміцину

1164  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI) з стрептоміцином 
(2000 mg/l) Для селективної ізоляції Enterococcus spp. з високим 
рівнем стійкості до аміноглікозидів.

1135  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI) з канаміцином (512 mg/l) 
Для селективної ізоляції Enterococcus spp. з високим рівнем 
стійкості до аміноглікозидів.

1186  чашка  90 mmМозково-серцевий агар (BHI) з телуритом калію
Для ізоляції та диференціації Enterococcus spp.  

3022  флакон  500, 200, 100 mlМозково-серцевий бульйон (ВНІ) 
Для збагачення вибагливих мікроорганізмів. 6020  пробірка  5 ml

1360  чашка  90 mmBGA (Діамантовий зелений агар модифікований) 
Для селективної ізоляції Salmonella spp. 

6314  пробірка  5 mlДіамантовий зелений жовчний бульйон (BGBB) (2 %) 
Для селективного нагромадження коліформ у зразках води, 
продуктів харчування та молочних продуктів. 

Поживне середовище

Жовчний Ескулін Азид агар згідно з  EN ISO 7899  
Для селективної ізоляції та підрахунку Enterococcus spp. у 
воді методом мембранної фільтрації.

Ref. No.      Пакування      Тип / Об'єм

www.medcoswiss.com.ua
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3125  флакон  500, 200, 100 ml
6128  пробірка  3 ml 

3026  флакон  500, 200, 100 mlОснова Бруцелла агару  
Для ізоляції Brucella spp. та інших вибагливих мікроорганізмів. 
Суплемент: Коняча кров (Ref. No. 1002) 

1033  чашка  90 mmБруцелла агар з 5% конячої крові
Для культивування Brucella spp. та інших вибагливих мікроорганізмів  
включно з Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans,  
Neisseria meningitidis. 

1043  чашка  90 mmБруцелла агар з 5% баранячої крові, хеміном та 
вітаміном К Для визначення мінімальної інгібуючої концентрації 
(MIК) для анаеробних мікроорганізмів.

флакон  500, 200, 100 mlБруцелла бульйон 3027 
Для культивування Brucella spp. та інших вибагливих м/о                              6095 пробірка  5 ml

3137  флакон  225 mlБуферний бульйон для збагачення Лістерій
Для селективного культивування Listeria spp. протягом 24h.  

3043  флакон  500, 200, 100 mlБуферна пептонна вода 
Для нагромадження Salmonella spp. з продуктів харчування. 6019  пробірка  5, 9 ml

3222  флакон  200 mlОснова Burkholderia Cepacia агару 
Для селективної ізоляції Burkholderia cepacia. 
Суплементи: Ticarcilin, Polymyxin (Ref. No. X140)  

1016  чашка  90 mmBurkholderia Cepacia Agar 
Для селективної ізоляції Burkholderia cepacia.  

1500  чашка  90 mmCAMP  середовище
Для попередньої ідентифікації Streptococcus agalactiae (Lancefield група B)  та 
Listeria . 

1291  чашка  90 mmCampylobacter агар з 10% баранячої крові
Для селективної ізоляції Campylobacter spp.  

3045  флакон  500, 200, 100 mlЦетримідний агар
Для ізоляції Pseudomonas aeruginosa.  1310  чашка  90 mm

7017  чашка  65 mmЦетримідний агар  count-tact  
Для ізоляції  Pseudomonas spp. з продезинфікованих поверхонь

1080  чашка  90 mmШоколадний агар з Полі Вітексом 
Для культивації широкого спектру мікроорганізмів,  включно з
Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus spp.  

6111  пробірка  7 mlКрістенсен агар (зкошений)  
Для біохімічної диференціації Еnterobacteriaceae на основі 
продукування уреази. 

6112  пробірка  7 mlКрістенсен агар для дерматофітів (зкошений)  
Для селективної ізоляції дерматофітів.  

3116  флакон  500, 200, 100 ml
6133  пробірка  3 ml

Крістенсен бульйон   
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі 
продукування уреази. 

Поживне середовище 

Бромкрезол фіолетовий з 10% лактози  
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі 
ферментації лактози. 

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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1481  чашка  90 mm

3208  флакон  500, 200, 100 mlХРОМ агар Candida 
Для ізоляції та диференціації Candida spp. 1400  чашка  90 mm

1385 чашка  90 mmХРОМ агар Campylobacter  
Для визначення, диференціації та підрахунку термотолерантних 
Campylobacter spp.   

1408 чашка  90 mmХРОМ агар C.difficile  
Для визначення Clostridium difficile.

3211  флакон  500, 200, 100 ml
1401  чашка  90 mm

ХРОМ агар ECC  
Для ізоляції  та підрахунку Escherichia coli   та інших коліформ з 
їжі, клінічних зразків та зразків води. 

1470  чашка  90 mmХРОМ агар  ESBL  
Для селективної ізоляції ESBL-продукуючих бактерій.  

1471  чашка  90 mmХРОМ агар KPC   
Для селективної ізоляції  та диференціації Грам негативних 
бактерій  з меншою сприйнятливістю до більшості карбапенем.

1440  чашка  90 mmХРОМ агар Listeria 
Для селективної ізоляції  Listeria monocytogenes з клінічних зразків.  

1402  чашка  90 mmХРОМ агар MRSA 
Для селективної ізоляції  метіцилін-резистентних Staphylococcus 
aureus (MRSA). 

1473 чашка  90 mmХРОМ агар mSuper Carba  
Для селективної ізоляції  карбапенемаза-
продукуючих Ентеробактерій (CPE)

1430  чашка  90 mmХРОМ агар O157  
Для селективної ізоляції Escherichia coli O157. 

1410  чашка  90 mmХРОМ агар Orientation   
Для ізоляції та диференціації патогенів сечостатевої системи,  Грам-
позитивних та Грам-негативних бактерій включно. 

1480  чашка  90 mmХРОМ агар Pseudomonas  
Для ізоляції та підрахунку Pseudomonas spp. з їжі,  клінічних та 
зразків води

1420  чашка  90 mmХРОМ агар Salmonella   
Для ізоляції та підрахунку Salmonella spp., включно з Escherichia 
coli та Proteus spp. з їжі, клінічних та зразків води

флакон  500, 200, 100 ml
чашка  90 mm 

ХРОМ агар Salmonella PLUS            3556  
Для селективної ізоляції Salmonella spp, включно з Salmonella typhi,  1421  
Salmonella paratyphi та лактозо позитивних Salmonella. 

1404  чашка  90 mmХРОМ агар Staphylococous aureus  
Для селективної ізоляції Staphylococcus aureus. 

1381 чашка  90 mmХРОМ агар STEC  
Для визначення Шига-токсин продукуючих E.coli (STEC). 

Поживне середовище  

ХРОМ агар Акінетобактер 
Для селективної ізоляції Acinetobacter spp.  

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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1007  чашка  90 mm

3567  флакон  500, 200, 100 ml
1422  чашка  90 mm

ХРОМ агар Vibrio  
Для селективної ізоляції Vibrio parahaemolyticus,  
V. vulnificus та V. cholerae. 

1460  чашка  90 mmХРОМ агар VRE  
Для селективної ізоляції  штамів Enterococcus, резистентних до 
ванкоміцину,  E. faecalis  та E. faecium. 

1484 чашка  90 mmХРОМ агар Y.enterocolitica  
Для визначення та диференціації  патогенних Yersinia enterocolitica.

3524  флакон  500, 200, 100 ml
6147  пробірка  3 ml 

Бульйон кларка (Метиленове червоне  - Вогес - Проскауер 
середовище  - MR-VP)  Для диференціації бактерій 
за допомогою метиленового червоного і реакції Вогес-Проскауера.

3047  флакон  500, 200, 100 mlCLED Aагар (Цистін Лактоза Електроліт Дефіцитний агар)  
Для диференціації та підрахунку мікроорганізмів в сечі.  1030  чашка  90 mm

1005  чашка  90 mmClostridium Difficile агар 
Для ізоляції Clostridium difficile.  

3014  флакон  500, 200, 100 mlКолумбія агар, база 
Для культивування широкого спектру мікроорганізмів. 
Суплемент: Бараняча кров (Ref. No. 1000)  

1190  чашка  90 mmКолумбія агар з 5% баранячої крові
Для культивації широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.

1190B  чашка  90 mmКолумбія агар з 7% баранячої крові
Для культивації широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.  

1198  чашка  90 mmКолумбія агар з 5% конячої крові
Для культивації широкого спектру вибагливих мікроорганізмів.    

1195  чашка  90 mmКолумбія CV (Кристалічний фіолетовий) агар з 5% 
баранячої крові  Для селективної ізоляції Streptococcus spp.  

чашка  90 mm, Поліміксин) агар з 5% баранячої крові) 1194  Колумбія GP (Гентаміцин
Для селективної ізоляції  β-гемолізуючого Streptococcus spp.  

1193  чашка  90 mmКолумбія агар з телуритом 
Для ізоляції та диференціації Enterococcus spp.  

3015  флакон  500, 200, 100 mlКолумбія CNA (Холістин, Нолідиксова кислота) агар 
основа Для селективної ізоляції Грам-позитивних бактерій.  
суплемент: Бараняча кров (Ref. No. 1000) 

чашка  90 mmКолумбія CNA (Холістин, Нолідиксова кислота) агар з 5%             1191  
баранячої крові Для селективної ізоляції Грам-позитивних бактерій.

3570  флакон  500, 200, 100 ml
1028  чашка  90 mm 

Кукурудзяний агар 
Для культивування фітопатологічних грибів та виділення 
хламідоспор Candida albicans.

Поживне середовище  

ХРОМ агар Strep B          
Для селективної ізоляції Streptococcus agalactiae. 

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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6024  пробірка  10 ml

чашка  90 mmCronobacter Sakazakii агар (ESIA) згідно з EN  ISO/TS 22964: 2006 (E) 1409  
Для селективної ізоляції Cronobacter skazakii.  

1014  чашка  90 mmЧапек-Докс агар 
Для культивування ацидофільних мікроорганізмів (наприклад грибів).

1451  чашка  90 mmДеоксихолат Цитратний агар              
Для ізоляції та диференціації Грам-негативних кишкових паличок.

1452  чашка  90 mmДерма ТЕСТ агар 
Для селективної ізоляції дерматофітних грибів. 6008  пробірка  7 ml

1038  чашка  90 mmДекстрозо-Триптоновий агар
Для ізоляції мезофільних або термофільних мікроорганізмів, що 
псують продукти харчування. 

флакон  500, 200, 100 mlDG-18 (Дихлоран Гліцерол Агар) 3087  
Для селекетивної ізоляції та підрахунку дріжджів та плісеней.         1115  чашка  90 mm

1515  чашка  90 mmДіксон агар
Для культивування Malassezia furfur.  6001  пробірка  7 ml

1450  чашка  90 mmДНазаTест Агар  
Для диференціації мікроорганізмів на основі 
деоксирибонуклеазної активності. 

3230  флакон  500, 200, 100 mlDRBC Агар (Дихлоран Рожевий Бенгальський 
Хлорамфенікол Агар) Для виділення дріжджів та плісеней з їжі. 1508  чашка  90 mm

3520  флакон  500, 200, 100 mlEC Бульйон
Для визначення коліформ при 37°C та Escherichia coli при 44,5°C.  6213  пробірка  5 ml  

1220  чашка  90 mmЕдвардс Агар Модифікований з 5% баранячої крові Для 
селективної ізоляції Streptococcus agalactiae  та інших Streptococcus 
spp.   

1350  чашка  90 mmЕндо Агар 
Для ізоляції фекальної Escherichia coli та інших коліформ.

8018  чашка  60 mmЕндо Лес Агар згідно з EN ISO 9308  
коліформ у воді методом Для ізоляції та підрахунку 

мембранної фільтрації. 

пробірка  7 mlЕнтерококкосель Агар (Жовчний Ескулін  Азид агар)         6091 
Для селективної ізоляції та диференціації Стрептококів групи D.  1070 чашка  90 mm

1072  чашка  90 mmЕнтерококкосель Агар (Жовчний Ескулін  Азид агар) 
з ванкоміцином 6 mg/l 
Для селективної ізоляції  Enterococcus spp. з високим рівнем стійкості 
до ванкоміцину. 

3129  флакон  500, 200, 100 mlДекарбоксилазний бульон Фалькова контроль 
Для біохімічної диференціації Грам-негативних кишкових 
паличок на основі аргінін, лізин, орнітин декарбоксилювання. 6132  пробірка  3 ml

Поживне середовище   

Cronobacter Sakazakii бульон збагачення (mLST) згідно з  
EN ISO/TS 22964: 2006 (E)  

Для селективного збагачення Cronobacter skazakii.  

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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3123  флакон  500, 200, 100 ml
6130  пробірка  3 ml 

3122  флакон  500, 200, 100 ml
6129  пробірка  3 ml 

Декарбоксилазний бульйон Фалькова з лізином 
Для біохімічної диференціації Грам- негативних кишкових  
паличок на основі лізин декарбоксилювання.

3124  флакон  500, 200, 100 ml
6131  пробірка  3 ml

Декарбоксилазний бульйон Фалькова з орнітином
Для біохімічної диференціації Грам-негативних кишкових  
паличок на основі орнітин декарбоксилювання. 

6005  пробірка  3 mlДекарбоксилазний бульйон Фалькова з рамнозою 
Для біохімічної диференціації Грам-негативних кишкових  
паличок на основі рамноза декарбоксилювання. 

3535  флакон  500, 200, 100 mlФерментативне середовище, основа 
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі 
ферментації  арабінози, дульциту, манніту, рамнози, сорбіту чи
ксилози. 

3215  флакон  500, 200, 100 ml
6204  пробірка  5 ml 

Ферментативне середовище,  арабіноза  
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі 
ферментації  арабінози.  

3212  флакон  500, 200, 100 ml
6215  пробірка  5 ml

Ферментативне середовище, дульцит
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на 
основі ферментації  дульциту.  

3213  флакон  500, 200, 100 ml
6203  пробірка  5 ml 

Ферментативне середовище, манніт 
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на 
основі ферментації  манніту. 

3214  флакон  500, 200, 100 ml
6214  пробірка  5 ml

Ферментативне середовище, сорбіт  
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на 
основі ферментації  сорбіту.

6211  пробірка  5 mlФерментативне середовище, рамноза 
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на 
основі ферментації  рамнози.

6206  пробірка  5 mlФерментативне середовище, ксилоза 
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на 
основі ферментації  ксилози.

3001  флакон  500, 200, 100 mlБульон Фразера згідно з EN ISO 11290  
Для селективного накопичення Listeria spp.  6006  пробірка  10 ml

1240  чашка  90 mmФунгісель агар з Феноловим червоним 
Для селективної ізоляції дерматофітних грибів. 6103  пробірка  7 ml

3002  флакон  500, 200, 100 mlЖиолітті-Кантоні Бульон
Для селективного накопичення та підрахунку Staphylococcus spp. 6012  пробірка  9 ml

8034  пробірка  5 mlГлюкозний агар згідно з EN ISO 21528-1:2005  Для біохімічної 
диференціації мікроорганізмів на основі ферментації глюкози. 

6139  пробірка  5 mlГлюкоза OF середовище
Для підтвердження Enterobacteriaceae з їжі, кормів для тварин,  
зразків оточуючого середовища. 

Поживне середовище

Декарбоксилазний бульйон Фальковаз аргініном 
Для біохімічної диференціації Грам- негативних кишкових  
паличок на основі аргінін декарбоксилювання.

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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чашка  90 mm GVPC (Вугільний Дріжджовий Екстракт Агар з селективними    8051 
добавками) згідно з EN ISO 11731
Для селективної ізоляції Legionella spp.  

1261  чашка  90 mmГемофільний Шоколадний Агар 
для селективної ізоляції Haemophilus influenzae.  

3538  флакон  500, 200, 100 mlHC Агар
Для підрахунку плісеней в косметиці.  

1349  чашка  90 mmHC Aгар з Tween 80 
Для використання з полісорбатом 80 для підрахунку плісеней в косметиці.  

3021  флакон  500, 200, 100 mlГектоен Ентеро Агар
Для виділення і диференціювання кишкових патогенів.  1060  чашка  90 mm

1260  чашка  90 mmHTM Агар (Гемофільне Тест середовище)   
Для аналізу чутливості Haemophilus influenzae.

3550  флакон  500, 200, 100 ml
6144  пробірка  3 ml 

Індольне середовище (триптон–триптофан)  
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae  
на основі продукування індолу. 
реактиви: реагент Ельріха (Ref. No. 3130), реагент Ковача(Ref. No. 3135)  

3119  флакон  500, 200, 100 ml
6137  пробірка  3 ml 

Індольно-Уреазне середовище 
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів  на 
основі продукування уреази, індолу. 

1009  чашка  90 mmКармалі агар для Campylobacter 
Для ізоляції Campylobacter spp.  

3516  флакон  500, 200, 100 mlКесслер-Свенартон Агар 
Для селективної ізоляції Escherichia coli.  

1025  чашка  90 mmКінг A Агар (Pseudomonas P)  
Для селективної ізоляції Pseudomonas aeruginosa  
на основі продукування піоціаніну. 

3534  флакон  500, 200, 100 ml
6022  пробірка  7 ml

Кінг  B Агар (Pseudomonas F)  
Для селективної ізоляції Pseudomonas aeruginosa  
на основі продукування  флуоресцеіну.   1015  чашка  90 mm

3111  флакон  500, 200, 100 ml
6070  пробірка  7 ml 
6124  пробірка  3 ml 

Кліглер Залізний Агар 
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на 
основі ферментації декстрози та лактози, та 
продукування гідроген сульфіту.  

3029  флакон  500, 200, 100 mlMRS Агар для Лактобацил  
Для культивування Lactobacillus spp.  1512  чашка  90 mm

3608  флакон  500, 200, 100 mlMRS Бульйон для Лактобацил  
Для накопичення Lactobacillus spp.  6078  пробірка  5 ml

8024  флакон  500, 200, 100 ml
6034  пробірка  5 ml 

Лактозний бульйон згідно з EN ISO 9308  
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на 
основі ферментації лактози. 

3143  флакон  500, 200, 100 mlЛактозний бульйон  
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на 
основі ферментації лактози. 

Поживне середовище Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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3003  флакон  500, 200, 100 ml
6025  пробірка  5 ml

8035  флакон  500, 200, 100 ml
6002  пробірка  5 ml

Лаурил Триптозний Манітний бульйон (з пробіркою 
Дурхама)  Для виявлення Escherichia coli в зразках води на основі 
продукування газу та індолу. 

3150  флакон  500, 200, 100 mlЛетін агар з лецитином та твіном 80 
Для культивування мікроорганізмів в косметиці. 1215  чашка  90 mm

3541  флакон  500, 200, 100 mlЛетін агар з лецитином  та твіном 80  Для 
культивування мікроорганізмів в косметиці. 

3033  флакон  500, 200, 100 mlЛевін Еозин Метиленовий голубий агар (LEMB)  
Для ізоляції та диференціації Грам негативних кишкових паличок. 1011  чашка  90 mm

6003  пробірка  4 mlСередовище Лофлера
Для культивування Corynebacterium spp.

6160  пробірка  7 mlЛовенштейн-Йенсен агар без малахітового зеленого      
Для культивування Mycobacterium spp.  

6161  пробірка  7 mlЛовенштейн-Йенсен агар змалахітовим зеленим 
Для культивування Mycobacterium spp.  

6146  пробірка  5 mlЛізин Декарбоксилазний бульйон
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів,  особливо 
кишкових паличок на основі декарбоксилювання лізину .  

1008  чашка  90 mmmCCD Агар (Campylobacter Селективний агар без крові) 
згідно з EN ISO 10272-1:2006
Для ізоляції Campylobacter spp.  

1032  чашка  90 mmm-CP Agar
Для ізоляції Clostridium perfringens у воді методом мембранної 
фільтрації. 

3017  флакон  500, 200, 100 mlМакКонкі агар з кристалічним фіолетовим 
Для ізоляції та диференціації Грам-негативних кишкових паличок.  1020  чашка  90 mm

1026  чашка  90 mmМакКонкі агар, CS (Контрольоване згортання)  
Для ізолювання та диференціації Грам негативних кишкових 
паличок з зразків, що містять штами Proteus spp. 

3008  флакон  500, 200, 100 mlМакКонкі агар з сорбітолом 
Для ізоляції Escherichia coli O157:H7.  1021  чашка  90 mm

чашка  90 mmМакКонкі агар з цефіксимом, телуритом, сорбітолом               1027
(CT-SMAC) згідно з EN ISO 16654 
Для ізолювання Escherichia coli O157: H7.  

3128  флакон  500, 200, 100 mlМакКонкі  бульйон 
Для виділення коліформ в з молока та води. 6210  пробірка  5 ml

3114  флакон  500, 200, 100 ml
6127  пробірка  3 ml 

Середовище з Малонатом 
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на 
основі розщеплення малонату.

3545  флакон  500, 200, 100 mlАгар з екстрактом мальтози 
Для ізоляції дріжджів та плісеней.  

Поживне середовище

Лаурил Сульфатний бульйон 
Для виявлення коліформ у воді та стічних водах.  

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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1523  чашка  90 mm 

7012  чашка  65 mmХлорамфенікол Стрептоміцин Агар з екстрактом солоду
count-tact  Для ізоляції дріжджів та плісеней з поверхонь.

3016  флакон  500, 200, 100 mlМанітно-сольовий агар (Чапман) 
Для ізоляції Staphylococcus spp.  1050  чашка  90 mm

8038  флакон  500, 200, 100 ml
1513  чашка  90 mm

Молочний агар для підрахунку 
Для ізоляції та підрахунку мікроорганізмів у 
молоці та молочних продуктах.  

3140  флакон  500, 200, 100 mlБульйон Мосселя (EE Бульйон) 
Для культивування та накопичення Ентеробактерій з їжі 6082  пробірки  5 ml

3085  флакон  500, 200, 100 mlMSRV агар (Модифікований напівтвердий агар 
Раппапорта-Васіліадіса) згідно з EN ISO 6579/A1 
Для селективної ізоляції Salmonella spp.  

1173  чашка  90 mmMRSA агар (Метіцилін-резистентні Staphylococcus aureus) 
Для селективної ізоляції метицилін-резистентних Staphylococcus aureus.  

Мюлер Хінтон ІІ агар згідно з EUCAST   3096  bottle  
Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів.  1051 plate  

4006

500, 200, 100 ml 
90 mm

140 mm

1177  чашка  90 mmМюлер Хінтон ІІ агар з 2% NaCl 
Для аналізу значення MIК.

3034  флакон  500, 200, 100 ml
1175  чашка  90 mm

Мюлер Хінтон ІІ агар з 5% NaCl  
Для випробування на сприйнятливість метицилін-резистентного 
Staphylococcus aureus, виділеного з клінічних зразків. 

чашка  90 mmМюлер Хінтон ІІ агар з 5% баранячої крові 1172  
Для використання в аналізі чутливості до антимікробних  препаратів.       4002 чашка  140 mm

чашка  90 mm
чашка  140 mm 

Мюлер Хінтон ІІ агар з 5% баранячої крові+ 2 mg/l NAD (MH-F)     1370  
Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів      4011  
широкого спектру мікроорганізмів особливо Haemophilus influenzae  
та Streptococcus методом дифузійного диска.  

1216  чашка  90 mmМюлер Хінтон  Клоксацилін агар  
Для ізоляції бактерій, що продукують плазмідо-
опосередковані AmpC бета-лактамази.

3512  флакон  500, 200, 100 ml
6302  пробірка  5 ml 

Мюлер Хінтон бульйон
Для технології розведення  в пробірках для 
визначення значень MIК антибіотиків

6320  пробірка  11 mlМюлер Хінтон бульйон ( Катіон-збалансований) 
Для випробування сприйнятливості швидко зростаючих аеробних
і факультативно анаеробних бактерій, ізольованих з клінічних зразків.  

6092  пробірка  10 mlMKTTn (Мюлен Кауфман бульйон з новобіоцином) 
Для селективного накопичення Salmonella spp. 

флакон  500, 200, 100 mlМікологічний агар 3216  
Для використання в аналізі антимікотичної сприйнятливості.                    1176 пробірка  90 mm

Поживне середовище

Хлорамфенікол Стрептоміцин Агар з екстрактом солоду 
Для ізоляції дріжджів та плісеней. 
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3205  флакон  500, 200, 100 ml
1503  чашка  90 mm
6014  пробірка  7 ml

6310  пробірка  7 mlПоживний агар
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів.   

1522  чашка  90 mmПоживний агар згідно з EN ISO 21528-1  
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів,  
особливо Enterobacteriaceae.  

3227  флакон  500, 200, 100 mlПоживний бульйон  
Для збагачення найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів. 

1023  чашка  90 mmНістатин Актидіон Середовище
Для виділення бактерій.

1113  чашка  90 mmOGYE агар (Окситетрациклін-глюкозний агар з 
дріжджовим екстрактом) 

1114  чашка  90 mm OGYE агар (Окситетрациклін-глюкозний агар з 
дріжджовим екстрактом)  з лецитином та Твіном 80
Для селективної ізоляції дріжджів і плісеней з їжі.

1292  чашка  90 mmОксфорд агар 
Для селективної ізоляції Listeria spp.  

6241  пробірка  3 mlPP агар (Агар для тесту на рухливість)   
Для диференціювання Enterococcus spp. на основі рухливості.

6141  пробірка  3 mlPP червоний агар (Червоний агар  для тесту на рухливість)  
Для диференціювання Enterobacteriaceae на основі рухливості та 
кольорової реакції.

1502  чашка  90 mmPalcam агар 
Для селективної ізоляції Listeria spp.  

3039  флакон  500, 200, 100 mlПептонна вода 
Для вирощування мікроорганізмів. 6060  пробірка  5 ml

3115  флакон  500, 200, 100 ml
6126  пробірка  3 ml 

Фенілаланін агар  
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі 
дезамінування фенілаланіну.

1236  чашка  90 mmКартопляний Декстрозний Хлорамфенікол агар  
Для ізоляції грибів.  

1237  чашка  90 mmКартопляний Декстрозний Хлорамфенікол Гентаміцин 
агар   Для ізоляції грибів.  

1507  чашка  90 mmАгар для ізоляції Псевдомонад
Для ізоляції Pseudomonas aeruginosa та інших Pseudomonas spp. 

8046  флакон  500, 200, 100 ml
1022  чашка  90 mm

Псевдомонади CN (Цетримід, Нолідіксова кислота) агар 
згідно з EN ISO 16266  
Для селективної ізоляції Pseudomonas aeruginosa. 

8044  флакон  500, 200, 100 mlR2 агар
Для культивації та підрахунку бактерій в питній воді. 1544  чашка  90 mm

Поживне середовище

Поживний агар1,5%   
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих 
мікроорганізмів.  
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6011  пробірка  10 ml

3010  флакон  500, 200, 100 mlСабуро агар з декстрозою
Для ізоляції грибів.  1230  чашка  90 mm

1234  чашка  90 mmСабуро агар з декстрозою та актидіоном 
Для ізоляції грибів.   

3020  флакон  500, 200, 100 mlСабуро агар з декстрозою та хлорамфеніколом 
Для селективної ізоляції грибів.   6303  пробірки  7 ml

1231  чашка  90 mm

3040  флакон  500, 200, 100 mlСабуро агар з декстрозою, хлорамфеніколом та 
актидіоном    
Для селективної ізоляції грибів. 

6304  пробірка  7 ml
1233  чашка  90 mm

3030  флакон  500, 200, 100 mlСабуро агар з декстрозою, хлорамфеніколом та 
гентаміцином 
Для селективної ізоляції грибів.   

6301  пробірка  7 ml
1232  чашка  90 mm

7020  чашка  65 mmСабуро агар з декстрозою з лецитином та Твіном count-tact 
Для ізоляції дріжджів і цвілевих поверхонь з дезінфікованих поверхонь.  

3050  флакон  500, 200, 100 mlСабуро декстрозний бульйон
Для культивування грибів.  6010  пробірка  5 ml

3018  флакон  500, 200, 100 mlСальмонела шигела агар     
Для ізоляції Salmonella spp. і деяких видів Shigella spp.  1250  чашка  90 mm

3036  флакон  500, 200, 100 mlШедлер агар основа з віт. K-3  
Для вирощування анаеробних мікроорганізмів.
 Добавки: бараняча кров (№ 1000)

1200  чашка  90 mmШедлер агар з 5% баранячої крові 
Для вирощування анаеробних мікроорганізмів.

1201  чашка  90 mmШедлер агар з 5% баранячої крові з віт. K-3 
Для вирощування анаеробних мікроорганізмів.

1202  чашка  90 mmШедлер CNA агар з 5% баранячої крові 
Для селективної ізоляції анаеробних Грам-позитивних 
коків Peptococcus та Peptostreptococcus spp. 

чашка  90 mmШедлер Канаміцин Ванкоміцин агар з 5% баранячої крові  1207  
Для селективної ізоляції анаеробних Грам негативних
мікроорганізмів, особливо Bacteroides spp.

чашка  90 mmШедлер Неоміцин Ванкоміцин агар з 5% баранячої крові 1205  
Для селективної ізоляції анаеробних мікроорганізмів.  

1206  чашка  90 mmШедлер Ванкоміцин агар з 5% баранячої крові 
Для селективної ізоляції анаеробних мікроорганізмів,  особливо 

Bacteroides spp.  

3207  флакон  500, 200, 100 mlШедлер бульйон
Для культивування анаеробних мікроорганізмів.  6100  пробірка  10 ml

6102  пробірка  10 mlШедлер бульйон з віт. K-3 (агар 0,02%) 
Для культивування анаеробних мікроорганізмів.   

Поживне середовище

Раппапорта-Васіліадіса бульйон згідно з EN ISO 6579  
Для селективної ізоляції Salmonella spp. 
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6101  пробірка  10 ml

3044  флакон  500, 200, 100 mlСеленітовий бульйон з цистином
Для селективного культивування Salmonella spp. з клінічних зразків. 6313  пробірка  5 ml

3037  флакон  500, 200, 100 mlСеленітовий F бульйон
Для селективного культивування Salmonella spp.  6030  пробірка  5 ml

3005  флакон  225 ml 
6007  пробірка  10 ml

Половинний бульйон Фразера згідно з EN ISO 
11290-1:2017 Для селективної ізоляції Listeria spp.  

3112  флакон  500, 200, 100 ml
6125  пробірки  3 ml 

Цитратний агар Сімонса 
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів  на основі 
розщеплення цитрату.  

6140  пробірки  1,5 mlСередовище Зінгера 
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів  на 
основі розкладання сечовини та продукування індолу. 

3401  флакон  100 ml
8019  чашка  90 mm 

Сланец-Бартлі агар згідно з EN ISO 7899-2  
Для виділення та підрахунку Enterococcus spp. у воді 
методом мембранної фільтрації.

3121  флакон  500, 200, 100 mlХлорид натрію (NaCl) 6,5% бульон 
Для селективного накопичення Enterococcus spp. 6122  пробірка  5 ml

3048  флакон  500, 200, 100 mlСтандартний агар 
Для вирощування широкого спектру мікроорганізмів.  6123  пробірка  7 ml

1504  чашка  90 mm

3120  флакон  500, 200, 100 mlСтандартний бульйон 
Для вирощування широкого спектру мікроорганізмів.    6121  пробірка  5 ml

3533  флакон  500, 200, 100 mlСтандартний метод агар (PCA) 
Для вирощування широкого спектру мікроорганізмів.  1342  чашка  90 mm

7015  чашка  65 mmСтандартний метод агар (PCA)  count-tact  
Для виділення мікроорганізмів з дезінфікованих поверхонь.  

8040  флакон  500, 200, 100 mlСульфітний залізний агар  згідно з EN ISO 26461-2  
Для виділення і підрахунку Clostridium spp. у воді  6023  пробірка  7 ml

1270  чашка  90 mm

6150  пробірка  7 mlСтоунбрінк середовище
Для культивування Mycobacterium spp.  

1380  чашка  90 mmЦукровий агар з 3% баранячої крові згідно з Zeissler  Для 
виділення спороутворюючих бактерій, що редукують сульфати.

3522  флакон  500, 200, 100 mlTBX агар (Триптон Жовчний X-глюкоронід агар)  
Для ізоляції та підрахунку Escherichia coli з їжі та води.  1405  чашка  90 mm

1351  чашка  90 mmTCBS агар (Tіосульфат- Цитрат-Жовчний-Цукровий агар)  
Для селективної ізоляції Vibrio cholerae та інші ентеропатогених вібріонів.

1083  чашка  90 mmТайер Мартін агар модифікований
Для селективної ізоляції Neisseria gonorrhoeae та Neisseria meningitidis.  

Поживне середовище 

Шедлер бульйон з віт. K-3 (агар 0,2%)  
Для культивування анаеробних мікроорганізмів.   
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3038  флакон  500, 200, 100 ml
6040  пробірка  5 ml

Бульйон Тода-Хевіта  3041  флакон  500, 200, 100 ml
Для культивування Streptococcus spp. та інших вибагливих мікроорганізмів.  6090  пробірка  5 ml

6089  пробірка  5 ml
6088  пробірка  5 ml

Бульйон Тода-Хевіта з гентаміцином та нолідіксовою к-тою  
Бульйон Тода-Хевіта з холістином та нолідіксовою к-тою
Для селективного культивування  Streptococcus група B,  особливо 
Streptococcus agalactiae (GBS).  

3042  флакон  500, 200, 100 mlТрихосередовище 
Для селективного культивування Trichomonas vaginalis.  6120  пробірка  2,5 ml

3031  флакон  500, 200, 100 mlTSA (Триптон соєвий агар)  
Для вирощування широкого спектру 
мікроорганізмів.  

6093  пробірка  7 ml
1180  чашка  90 mm
4008  чашка  140 mm

1181  чашка  90 mmТриптон соєвий агар з 5% баранячої крові
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів.  

1184  чашка  90 mmТриптон соєвий агар з 5% конячої крові
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів.  

чашка  90 mm
чашка  120 mm

Триптон соєвий агар з лецитином та твіном 1013
Для виділення мікроорганізмів із зразків з інгібіторами росту 4009  

4008  чашка  140 mm

7010  чашка  65 mmТриптон соєвий агар з лецитином та твіном count-tact 
Для ізоляції мікроорганізмів з дезінфікованих поверхонь з 
четвертинними сполуками амонію.

3032  флакон  500, 200, 100 mlTSB (Триптон Соєвий бульйон)  
Для вирощування широкого спектру мікроорганізмів.  6080  пробірка  5 ml

8039  пробірка  5 mlТриптоновий бульйон згідно з EN ISO 9308  
Для біохімічної диференціації Escherichia coli у пробах води на 
основі продукування індолу.

3084  флакон  500, 200, 100 ml
8015  пробірка  7 ml 

TSI агар (потрійний цукор залізний агар) згідно з EN ISO 6579   
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі 
ферментації глюкози, лактози, сахарози та виділення H2S.

3081  флакон  500, 200, 100 ml
8022  чашка  90 mm 

TSC агар (Триптоза Сульфіт Циклосериновий агар)  
Для виділення і підрахунку Clostridium perfringens з їжі, 

зразків води та клінічних зразків.

чашка  90 mmTSYEA (Tриптон Соя агар з дріжджовим екстрактом ) згідно з       1019
 EN ISO 11290 Для виділення широкого спектру мікроорганізмів,                   6093a                  пробірка  7 ml 

флакон  500, 200, 100 mlTTC агар (Трифеніл Тетразоліум Хлорид) згідно з EN ISO 9308  3089  
Для селективної ізоляції коліформ тараннього виявлення Escherichia coli. 8029 чашка  90 mm

6205  пробірка  7 mlСечовий агар згідно з EN ISO 6579  
Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі 
продукування уреази.

3006  флакон  500, 200, 100 mlVRBG агар (Фіолетовий червоний Жовчний глюкозний 
агар) Для виділення та підрахунку Enterobacteriaceae з їжі. 1341  чашка  90 mm

Поживне середовище

Тіогліколятний бульйон 
Для збагачення найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів.  

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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7013  чашка  65 mm

3046  флакон  500, 200, 100 mlVRBL агар (Фіолетово червоний Жовчний лактозний агар
Agar)  Для підрахунку коліформ з їжі та молокопродуктів. 1340  чашка  90 mm

1204  чашка  90 mmУілкінс Чальгре СN агар з 5% баранячої крові
 Для вирощування анаеробних мікроорганізмів.

1010  чашка  90 mm Вілліс Хоббс агар 
Для вирощування анаеробних мікроорганізмів.

3514  флакон  500, 200, 100 mlXLD агар (Ксилоза Лізин Деоксихолат агар) 
Для селективної ізоляції Salmonella spp. 1330  чашка  90 mm

8013  флакон 500, 200, 100 ml 
3091  чашка  90 mm

XLD агар (Ксилоза Лізин Деоксихолат агар)  згідно з     
EN ISO 6579 
Для селективної ізоляції Salmonella spp. 

1518  чашка  90 mm XLT 4 агар з Тергітолом T4  
Для виділення Salmonella spp. 

8030  чашка  90 mmГлюкозний агар з дріжджовим екстрактом згідно з EN ISO 
7218  Для ізоляції дріжджів та плісеней з оточуючого середовища.

3088  флакон  500, 200, 100 mlYGC агар (Глюкозний агар з дріжджовим екстрактом та 
хлорамфеніколом) Для культивування та селективної ізоляції
дріжджів та плісеней

6036  пробірка  15 ml
8036  чашка  90 mm

8026  флакон  500, 200, 100 mlагар з дріжджовим екстрактом без глюкози згідно з EN ISO 
6222  Для підрахунку загальної кількості мікроорганізмів у воді.  6048  пробірка  15 ml

флакон  500, 200, 100 mlЕрзінія CIN (Цефсулодін-Іргасан-Новобіоцин) агар основа 3515  
Для селективної ізоляції Yersinia spp. 
суплементи: CIN (Ц ефсулодін-Іргасан-Новобіоцин)  
суплемент (Ref. No. X120)

1090  чашка  90 mmЕрзінія CIN (Цефсулодін-Іргасан-Новобіоцин) агар
 Для селективної ізоляції Yersinia spp. 

3523  флакон  500, 200, 100 mlЕрзінія PSB бульйон згідно з EN ISO 10273  Для селективного 
культивування Yersinia enterocolitica. 

Поживне середовище

VRBG агар (Фіолетово червоний Жовчний глюкозний 
агар) count-tact Для ізоляції Enterobacteriaceae з дезинфікованих 
поверхонь з четвертинними сполуками амонію.

Ref. No. Пакування Тип / Об'єм
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1.2 ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА НА МУЛЬТИЧАШКАХ

Бі-чашки Ref. No.  Пакування  Тип 

2067 чашка  90 mm/2Буферний вугільний агар з дріжджовим екстрактом 
(BCYE) / Буферний вугільний агар з дріжджовим 
екстрактом (BCYE)  з цистеїном Для виділення Legionella spp.  

2019 чашка  90 mm/2ХРОМ агар VRE / ХРОМ агар KPC  
Для виявлення антибіотикорезистентних механізмів у бактеріях.  

2057 чашка  90 mm/2ХРОМ агар ESBL / ХРОМ агар VRE  
Для виявлення антибіотикорезистентних механізмів у бактеріях.

2062 чашка  90 mm/2ХРОМ агар Listeria / ХРОМ агар Strep B  
Для ізоляції Streptococcus agalactiae (GBS) та Listeria spp. з 
вагінальних мазків.  

2001 чашка  90 mm/2 Колумбія агар з 5% баранячої крові / 
Колумбія агар з 5% баранячої крові
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів.  

2061  чашка  90 mm/2Колумбія агар з 5% баранячої крові  / Шоколадний агар
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів.   

чашка  90 mm/2Колумбія CNA (Холістин, Нолідиксова к-та) агар з 5% баранячої     2052 
крові / Шоколадний агар  
Для вирощування найрізноманітніших вибагливих мікроорганізмів.  

чашка  90 mm/2Колумбія CNA (Холістин, Налідиксова к-та) агар з 5% баранячої 2022  
крові/ Ентерококкосель агар 
Для виділення грампозитивних мікроорганізмів. 

чашка  90 mm/2Колумбія CNA (Холістин, Налідиксова к-та)агар з 5% баранячої 2044 
крові/ХРОМ агар Orientation агар
Для виділення і підрахунку мікроорганізмів в сечі.

чашка  90 mm/2Колумбія CNA (Холістин, Налідиксова к-та) агар з 5% баранячої 2015  
крові/Сабуро Декстроза Хлорамфенікол Гентаміцин агар
Для виділення грампозитивних бактерій і дріжджів з клінічних зразків.  

2034 чашка  90 mm/2ХРОМагар Mastitis  
Для ізоляції та диференціювання основних інфекцій, збудників маститу. 

2134  чашка  90 mm/2ХРОМагар Salmonella Plus/Сальмонела Шигела агар  
Для виявлення та виділення зразків сальмонели, включаючи 
лактозо позитивні сальмонели.

2100 чашка  90 mm/2МакКонкі агар з кристалічним фіолетовим/ Кров'яний 
агар з 5% баранячої крові 
Для виділення мікроорганізмів в сечі.

2070 чашка  90 mm/2МакКонкі агар з кристалічним фіолетовим/   
CLED агар (Цистін Лактоза Електроліт дефіцитний агар) 
Для виділення мікроорганізмів в сечі.

2040 чашка  90 mm/2МакКонкі агар з кристалічним фіолетовим/ 
Колумбія агар з 5% баранячої крові 
Для виділення мікроорганізмів в сечі.
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Ref. No.     Пакування  Тип  

2050  чашка  90 mm/2

Бі-чашки

МакКонкі агар з кристалічним фіолетовим /
Колумбія CNA (Холістин, Налідиксова к-та) агар з 5% 
баранячої крові 
Для виділення мікроорганізмів в сечі.

2020 чашка  90 mm/2МакКонкі агар з кристалічним фіолетовим /
Сабуро Декстроза Хлорамфенікол Гентаміцин агар  
Для ізоляції Грам-негативних бактерій і дріжджів.

2030 чашка  90 mm/2Сабуро Декстрозний агар / ХРОМагар Candida 
Для виділення дріжджів з вагінальних мазків.

2017 чашка  90 mm/2Сабуро Декстроза Хлорамфенікол агар / Фунгісель агар з 
феноловим червоним 
Для виділення дерматофітних грибів.

2051  чашка  90 mm/2Сабуро Декстрозний агар / Сабуро Декстрозний Актидіон 
агар  Для виділення дерматофітних грибків та дріжджів.

2014 чашка  90 mm/2Сальмонела Шилела агар / Хектоен ентеро агар Agar  
Для виділення і диференціювання кишкових патогенів.

2021 чашка  90 mm/2Шедлер агар з 5% баранячої крові / 
Шедлер КанаВако (Канаміцин, Ванкоміцин) агар з 5% 
баранячої крові
Для виділення Грам-егативних анаеробних мікроорганізмів.

2025 чашка  90 mm/2Сальмонела Шигела агар / 
Ксилоза Лізин Деоксихолат агар (XLD агар) Для виділення 
та диференціювання кишкових патогенів з фекальних зразків.  
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1.3 ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА ЗГІДНО З ГАРМОНІЗОВАНИМИ МЕТОДАМИ   EP/USP/JP

Поживні середовища згідно з методами EP/USP/JP     Ref. No.  Пакування  Об'єм

9017 флакон  500, 200, 100 mlБуферний сольово-пептонний розчин  
Для мікробіологічної експертизи нестерильних продуктів.

9019 флакон  500, 200, 100 mlБуферний сольово-пептонний розчин з Твіном 80 g/l  
Для мікробіологічної експертизи нестерильних продуктів.

9001 флакон  500, 200, 100 mlЦетримідний агар
Для селективної ізоляції Pseudomonas aeruginosa.  9001 чашка  90 mm

9002 флакон  500, 200, 100 mlКолумбія агар
Для культивування анаеробних мікроорганізмів.  9002  чашка  90 mm

9003 флакон  500, 200, 100 mlМакКонкі агар з кристалічним фіолетовим
Для ізоляції Escherichia coli.  9003 чашка  90 mm

9004 флакон  500, 200, 100 mlМакКонкі  бульйон  
Для селективного нагромадження Escherichia coli.  9004 чашка  10 ml

9005 флакон  500, 200, 100 mlМанітно сольовий агар (MSA)  
Для ізоляції Staphylococcus aureus.  9005 чашка  90 mm

9006 флакон  500, 200, 100 mlБульйон Мосселя  
Для селективного культивування Enterobacteriaceae.  9006 пробірка  10 ml

9007 флакон  500, 200, 100 mlКартопляний декстрозний агар  
Для ізоляції дріжджів та плісеней.  9007  чашка  90 mm

9018 флакон  500, 200, 100 mlR2 агар
Для ізоляції та підрахунку бактерій вводі.  9018  чашка  90 mm  

9008 флакон  500, 200, 100 mlПосилене середовище для Клостридій  (RCM) 
Для ізоляції анаеробних мікроорганізмів.  9008 пробірка  10 ml

9009 флакон  500, 200, 100 mlБульйон Раппапорта-Васіліадіса (RSV) 
Для селективної ізоляції Salmonella spp.  9009 пробірка  10 ml

9010 флакон  500, 200, 100 mlСабуро декстрозний агар
Для ізоляції та підрахунку грибів.  9010  чашка  90 mm

9011 флакон  500, 200, 100 mlСабуро декстрозний бульйон 
Для культивування грибів.  9011 пробірка  10 ml

9012 флакон  500, 200, 100 mlТриптон-Соєвий агар (TSA)  
Для культивування різноманітних мікроорганізмів.  9012 чашка  90 mm

9013 флакон  500, 200, 100 mlТриптон-Соєвий бульйон (TSB)  
Для збагачення найрізноманітніших мікроорганізмів.  

9014 флакон  500, 200, 100 mlФіолетовий червоний Жовчний Глюкозний (VRBG) агар 
Для ізоляції Enterobacteriaceae.   9014 чашка  90 mm

9016 флакон  500, 200, 100 mlКсилоза Лізин Декстрозний (XLD) агар
Для ізоляції Salmonella spp. та Shigella spp.  9016 чашка  90 mm
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1.4 КУЛЬТУРАЛЬНІ БУЛЬЙОНИ ДЛЯ КРОВІ ТА ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЇ РІДИНИ (CSF)

Культуральні бульйони для крові та цереброспинальної 
рідини (CSF) 

Ref. No.  Пакування Об'єм

5004  флакон 50 mlАнаеросередовище 
Для культивування анаеробних бактерій з крові.  5005  флакон  15 ml

5006  флакон  5 ml

5001  флакон  50 mlГемосередовище  
Для культивування аеробних бактерій з крові.   5002  флакон  15 ml

5003  флакон  5 ml

5009  флакон  50 mlМенінгосередовище  
Для культивування мікроорганізмів з цереброспинальної 
рідини. 

5008  флакон  15 ml
5007  флакон  5 ml

Культуральні бульйони для крові та спинномозкової рідини дозволяють виділяти мікроорганізми 
та зберігати відібрані зразки для подальших діагностичних процедур.

7050  10 слайдів  MYCAGAR (Фунгісель Агар / Сабуро Декстрозний 
Хлорамфенікол Агар)
Для ізоляції грибів.  

7040  10 слайдів  URAGAR (CLED Агар / МакКонкі агар з кристалічним 
фіолетовим) Для ізоляції та диференціації бактерій з сечі.        

7031  10 слайдів  Фіолетовий червоний Жовчний Глюкозний агар (VRBG) / 
Агар для чашкового підрахунку (PCA) Для виділення та 
підрахунку  Enterobacteriaceae з поверхонь та рідин.  

7032  10 слайдів  Триптон соєвий агар (TSA) з TTC / Рожевий Бенгальський 
агар  Для детекції грибів та плісеней з поверхонь та води.  

1.5 ТРАНСПОРТНІ СЕРЕДОВИЩА ТА СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОСТУ  (DIPSLIDE) 

Транспортні середовища та середовища для росту 
(dipslide)

Ref. No.  Пакування  

1.6 БУФЕРНІ РОЗЧИНИ 

Буфери Ref. No.  Пакування  Об'єм

3565  флакон  500, 200, 100 ml0,9% NaCl розчин 
Для приготування бактеріологічних суспензій.  6149  пробірка  5 ml

3142  флакон  500, 200,100 mlБуферний NaCl розчин з Твіном 80 (pH 7,0) 
Для приготування бактеріологічних суспензій.  6318  пробірка  9 ml

3028  флакон  500, 200, 100 mlБуферний NaCl Пептоновий розчин (pH 7,0)
Для приготування бактеріологічних суспензій. 6317  пробірка  9 ml

3074  флакон  500, 200, 100 mlБуферний 0,85% NaCl Пептоновий розчин
Для приготування бактеріологічних суспензій. 6316  пробірка  9 ml

3166  флакон  500, 200, 100 mlБуферний 0,85% NaCl Пептоновий розчин
Для приготування бактеріологічних суспензій. 6179  пробірка  9 ml

3167  флакон  500, 200, 100 mlБуферний 0,9% NaCl розчин
Для приготування бактеріологічних суспензій.   6321  пробірка  9 ml
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1.8 РЕАГЕНТИ 

Реагенти   Ref. No.  Пакування  Об'єм

6152  пробірка   2 ml2% натрій деоксихолат    
Для виявлення Streptococcus pneumoniae.  

3134 флакон  100 ml10% FeCl3
Реагент для Фенілаланін агару. 

3155 флакон  30 mlКаталазний реагент 
Для імовірної ідентифікації та диференціації багатьох бактерій.

3130 флакон  500, 200, 100 mlРеагент Ерліха 
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae  на 
основі продукування індолу.  

3052  флакон  100 mlEDTA  
Для виявлення MBL штамів.  6155  пробірка  2 ml

3548 флакон  100 mlKOH 10%  
Реагент для поживних середовищ.  

3135 флакон  500, 200, 100 mlРеагент Ковача
Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae  на 
основі продукування індолу.  

6153 пробірка  2 mlФенілборонова кислота 
Для виявлення KPC штамів.  

100Z пакування  10 штТаблетки Рінгера
Для приготування суспензій зразків харчових продуктів і для 
використання в якості розчинника в методах розведення для 
підрахунку бактерій.

3203 флакон  500, 200, 100 ml
Розчин Рінгера  
Для приготування суспензій зразків харчових продуктів і для 
використання в якості розчинника в методах розведення для 
підрахунку бактерій.

1.7 КРОВ ТА СИРОВАТКА

Кров та сироватка   Ref. No.  Пакування  Об'єм

Дефібрінована бараняча кров 1000 флакон  500, 200, 100 ml

Дефібрінована коняча кров 1002 флакон  500, 200, 100 ml

Коняча сироватка 1004 флакон  500, 200, 100 ml
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Середовища у флаконах

наявні пакування:
• флакон 100 ml, 10 шт в упаковці
• флакон 200 ml, 10 шт в упаковці
• флакон 500 ml, 6 шт в упаковці
Зберігання та термін придатності
Більшість середовищ в пляшках слід зберігати при температурі 6 - 25 ° С. 
Термін придатності для зберігання в пляшках: 12 місяців з дати виготовлення.
Увага! Весь вміст флакону слід використовувати відразу після відкриття! Не зберігати 
відкриту пляшку.

Підготовка бутильованих середовищ для розливу на чашки Петрі

1. Готові бутильовані агаризовані середовища мають бути розплавлені в апараті Коха при 
80ºC або мікрохвильовій печі. Якщо ви використовуєте мікрохвильову піч для плавлення, 
поставте пляшку із середовищем у центр мікрохвильової печі.

2. Виберіть короткий час - зазвичай 5 -10 секунд (в залежності від об'єму середовища). 
Обережно злегка підігрійте флакон в мікрохвильовій печі та обережно привідкрийте 
кришку, щоб вирівняти тиск.

3. Поставте флакон у мікрохвильову піч та виберіть час (від 30 до 60 секунд). Протягом цього 
часу більшість середовищ розтопиться. Якщо необхідно, повторіть процедуру протягом 10-15 
секунд, доки середовище не розтопиться. Якщо ви бачите часточки нерозплавленого агару, 
просто залишіть флакон при кімнатній температурі, Середовище розтопиться повністю саме. 
розігріте середовище має бути повільно охолоджене, доки не набуде оптимальної 
температури для розливу в чашки (45 – 50°C). Не охолоджуйте середовище різко.
Згідно з EN ISO 7218: 2007 “ М ікробіологія продуктів харчування та тваринницьких 
продуктів. Загальні вимоги та керівництво для мікробіологічних досліджень" допустимо 
розплавляти поживні середовища іншими приладами, включно з мікрохвильовками. 

Середовища в пробірках

Наявні пакування: 50 пробірок
Поживні середовища в пробірках - бульйони або скошені агари.

Зберігання та термін придатності
Середовища в пробірках мають зберігатись при 6 - 25ºC. Термін придатності для 
більшості середовищ в пробірках:  12 місяців з дати виготовлення. 

Обмеження щодо терміну придатності
Наступні середовища мають термін дії 6 місяців: Селенітовий F бульйон, бульйон та 
половинний бульйон Фразера, Мюлера-Кауфмана с новобиоцином та тетратионатом, 
Середовище з 10% лактози, бульйон Рапапорта-Василиадиса, Сабуро декстрозний агар з 
бензилпеніциліном та тетрацикліном, агар Вілсона-Блера, пептонова вода з лактозою.

Середовища в чашках Петрі

Доступні розміри чашок Петрі та пакування
• Ø 90 mm, чашки, бічашки та три чашки; 10 шт в упаковці
• Ø 55, 120 i 150 mm; 5 шт в упаковці
• Count-tact чашки 10 шт в упаковці 

Зберігання та термін придатності
Температура зберігання для готових до використання середовищ в чашках Петрі: 2 - 12ºC. 
Термін придатності: зазвичай 3 місяці з дати виготовлення.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
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Обмеження - термін закінчення строку придатності
Середовища, що містять кров, та деякі, що містять антибіотики - 45-55 днів. 
MRSA агар – 30 днів.
Вісмут Сульфіт агар – 21 днів.
Увага: Наступні середовища: Ендо агар, Ендо LES агар, Вісмут Сульфіт агар та хромогенні 
середовища особливо чутливі до світла!

Діп-слайди – пластикові смужки, покриті з обох сторін транспортним і поживним середовищем.

Наявні пакування:  10 флаконів

Зберігання та термін придатності
Температура зберігання: 6 - 25ºC. Термін придатності: 6 до 9 місяців від дати 
виготовлення ,  в залежності від продукту.

Культуральні бульони для крові та цереброспінальної рідини 

Наявні пакування: 5, 15 i 50 мл флакони

Зберігання та термін придатності
Температура зберігання: 6 - 25ºC. Термін придатності: 12 місяців від дати виготовлення. 

Кров та сироватка 

Наявні пакування
Дефібринована кров та сироватка наявна в об'ємах 100, 200 ml.  

Зберігання та термін придатності
Кров: Температура зберігання 2 - 8ºC. Термін придатності: 21 день від дати 
виготовлення. Кінська сироватка повинна зберігатись у замороженому вигляді 
максимум один рік.
Увага: Весь вміст флакону слід використовувати відразу після відкриття!



Ми раді прийняти замовлення електронною поштою. Просимо надати наступну 
інформацію під час замовлення:

Адреса доставки та дані контактної особи. 
Установчі документи
Код продукту, назва та необхідна кількість.

Будь ласка, направляйте всі замовлення на:

e-mail: order@medcoswiss.com.ua

e-mail: graso@medcoswiss.com.ua

тел: +38 (067) 21 78 750

ЗАМОВЛЕННЯ

тел: +38 (067) 230 57 09

Питання по продукції:

Palcam Agar, Ref. No 1502 
Listeria monocytogenes
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Ten: +38 (067) 230 57  09 

Ten: +38 (067) 217 87 50 

e-mail: graso@medcoswiss.com.ua

www.medcoswiss.com.ua
Адреса виробника:
GRASO Zenon Sobiecki, Krag 4A, 83-200 Starograd Gdanski, Польща
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