
INTEGRAL SYSTEM 4 STREPTOCOCCHI  

 
Sistem cu 7 teste biochimice și 8 antibiotice, din care 7 in concentratie dubla (punctul de 
spargere) pentru identificarea și testarea sensibilității streptococilor. 
 

Continut sistem: 
 

 
 

Instructiuni de folosire: 
 

1) Se ia un sistem din kit. 
 
2) Se ia o colonie bine izolata dintr-o cultură solidă și se suspenda în 5 ml de ser fiziologic pentru 
utilizare microbiologica (suspensie bacteriană A) 
 
3) Se transfera: 
a) 0,2 ml de suspensie bacteriană în godeurile 1 - 7 (0,1 ml în godeul nr.3 - IPP). Se introduce un 
disc PYR în godeul nr.1 PYR 
b) 0,05 ml in bulion (suspensie bacteriană B). 
Se introduc 0,2 ml de suspensie bacteriană B în godeurile de la 8 la 24. 
 
4) Se acopera sistemul cu capacul prevăzut și se incubează la 37°C timp de 18-24 de ore  
 
5) După incubare, se adaugă: 
a) 2 picături de Reactiv PYR la godeul nr.1-PYR 
b) 2 picaturi de Ninydrin 7%, la godeul nr.3-IPP 
 
6) Se înregistrează rezultatele sondelor 1-9 sonde (test de identificare), se obține codul numeric și 
se revine la tipul de germeni folosind lista de coduri sau de sistemul de reacție. 
 
7) Se observa schimbările de culoare din godeurile de la 10 la 24 (Teste de sensibilitate) și se 
interpreteaza rezultatele folosind tabelul sistemului de reacție. 
 

Formarea codului numeric: 
 

Cele 9 teste biochimice au fost împărțiți în 3 grupe care conține fiecare cate trei teste. 
· Valoarea 1: primul test pozitiv în fiecare grup (PYR, ONPG, RAF) 



· Valoarea 2: al doilea test pozitiv în fiecare grup (ESC, ARA, BAC) 
· Valoare 4: al treilea test pozitiv în fiecare grup (IPP, MAN, OPT) 
· Valoare de zero: reacție negativă în fiecare grup. 
· Se adaugă valoare fiecărui grup. 
 

Tabelul de reactii biochimice: 
 

IDENTIFICARE 
TESTE DESCRIERE   REACȚIE POZITIVA REAC ȚIE NEGATIVA 
1 - PYR  Pyroglutamic-B-naphthylamide   Roz-roșu (așteptați 1 ')   Alb-Roz 
2 - ESC  Esculină  Negru-Maro inchis   Galben 
3 - IPP  Hippurate  Albastru-violet (asteptati 10 ')   Galben 
4-ONPG  BD-galattopiranoside  Galben   Incolor 
5 - ARA  Arabinoza  Galben   Rosu 
6 - MAN  Manitol   Galben   Rosu 
7 - RAF  Rafinoză  Galben  Rosu 
8 - BAC  Test de bacitracine  Roșu   Galben 
9 - OPT  Test de optochine  Roșu  Galben 
 

Testele de susceptibilitate: 
 

Culoarea a celor 2 godeuri Cresterea bacteriana Interpretare 
Rosu - Rosu Absent (-)          Absent (-) S = susceptibil 
Portocaliu - Rosu Slab (±)             Absent (-) MS = moderat susceptibil 
Galben - Rosu Crestere (+)       Absent (-) LS = slab susceptibil 
Galben - Portocaliu Crestere (+)       Slab (±)   MR = moderat rezistent 
Galben - Galben Crestere (+)       Crestere (+) R = rezistent 
Rosu - Galben  Absent (-)          Crestere (+) Test invalidat 
 

Tabelul de reactii: 
 

+ : Reacție pozitivă                   -: Reacție negativă                      V: Reacție variabila 
 



Lista de coduri bacteriene: 
 

 
 

Continutul kitului: 
 
20 Sonde care conțin reactivi deshidratate 
20 Tuburi de inocul bulion 
20 Discuri Pyr  
1 Reactiv Ninydrin 7%  
1 Reactiv Pyr  
 

Materialele necesare nu sunt incluse în KIT 
 

Ser fiziologic steril  
Pipete Pasteur de unica folosinta 
 
TEMPERATURA DE STOCARE: 5-12 ° C 
TERMEN DE VALABILITATE: 8 luni 


