
BEOOGD GEBRUIK
TestOxidase™ Reagens is een kwalitatieve methode voor het bepalen 
van bacteriële cytochroomoxidase.

SAMENVATTING EN VERKLARING
Cytochromen zijn haemo-bevattende proteïnen en zijn oxidatieve enzy-
men in de respiratoire bacteriënketen die vrije zuurstof gebruiken als 
een terminale elektronenacceptor. TestOxidase™ Reagens reageert met 
geoxideerd cytochroom C om een gekleurd complex te vormen. De 
test is daarom positief voor bacteriën, die cytochroom C bevatten als 
onderdeel van hun ademhalingsketen, en negatief voor bacteriën, die 
geen cytochroom C bevatten. 

PRINCIPE VAN DE PROCEDURE
TestOxidase™ Reagens is gebaseerd op de oxidatie van tetramethyl-
p-fenyleendiamine door middel van bacterieel cytochroom in aan-
wezigheid van atmosferische zuurstof om een paarsgekleurde verbind-
ing te vormen (Wurster’s blauw).

REAGENTIA
Pro-Lab TestOxidase™ Reagens PL.390 wordt geleverd als 15 ml stabiel 
vloeibaar reagens in een opaak druppelflesje.  Elk flesje bevat voldo-
ende tetramethyl-p-fenyleendiamine-oplossing voor 400 tests.

FORMULE
0,3% N,N,N’,N’- tetramethyl-p-fenyleendiamine in 0,003 M buffer die 
reductiemiddelen en organische stabiliseringsmiddelen bevat.

VOORZORGSMAATREGELEN
1. Pro-Lab Test Oxidase‘ Reagens PL.390 is uitsluitend bedoeld voor 

gebruik in vitro.
2. TestOxidase™ reagens niet gebruiken na de op het productlabel ver-

melde uiterste gebruiksdatum.
3. Vermijd contact met huid, ogen en kleding.
4. Het reagens moet kleurloos, troebel of heel lichtbruin zijn. Niet 

gebruiken wanneer het TestOxidase™ reagens paars is.
5. Tijdens en na gebruik alle materialen hanteren op een wijze die vol-

doet aan goede laboratoriumpraktijken en men mag nooit vergeten 
dat getest materiaal bij verkeerde behandeling gezien moet worden 
als een mogelijk biologisch gevaar.

6. Voor het verkrijgen van geldige informatie dient men zich te 
houden aan de procedures, opslagcondities, voorzorgmaatregelen 
en beperkingen gespecificeerd in deze richtlijnen.

OPSLAG
Pro-Lab TestOxidase™ Reagens PL.390 bewaren bij beheerste kamer-
temperatuur (15°–30° C) in de oorspronkelijke container.  Niet laten 
bevriezen of oververhitten. Beschermen tegen licht. Houd de schroef-
dop goed gesloten.  Onder deze condities opgeslagen product zal tot 
de op het label vermelde uiterste gebruiksdatum stabiel zijn.

BENODIGDE MAAR NIET GELEVERDE MATERIALEN
1. Entingslus
2. Filterpapierstroken of pads 
3. Incubator

4. Extra media
5. Kwaliteitscontrole-organismen
6. Wattenstaafjes

PROCEDURE
Klinische monsters dienen geënt te worden op geschikte isolatiemedia 
voor het verkrijgen van goed-gedefinieerde geïsoleerde koloniën voor 
tests. Men dient alleen verse isolaten (18–24 uur oud) te gebruiken daar 
oudere kweken of achteruitgaande media kunnen leiden tot afwijkende 
resultaten.

1. Directe (Kolonie) methode:
•	 Voeg één druppel TestOxidase™ Reagens toe aan een goed-geï-

soleerde kolonie op het oppervlak van aanbevolen agarmedium.
•	 Observeer de kolonie op een kleurverandering binnen 30 sec-

onden.  (Wanneer het testisolaat excessief slijm of slijmerige 
koloniën produceert, wacht dan maximaal 1 minuut op kleu-
rontwikkeling.)

2. Filterpapiermethode:
•	 Voeg 1 tot 2 druppels TestOxidase™ Reagens toe aan filterpapier 

in een gemakkelijk formaat. Wacht 1 tot 2 minuten op goede 
herdistributie van reagens.

•	 Verwijder met behulp van een houten roerstaafje of wegwerp-
ent ingslus (nichroomdraadlussen worden afgeraden), verwijder 
een mid delgrote kolonie van het oppervlak van het aanbevolen 
agarmedium en wrijf het inoculum op het in reagens gedrenkte 
deel van het filterpapier.

•	 Observeer het filterpapier op een kleurverandering binnen 30 
seconden. 

3. Wattenstaafmethode:
•	 Verwijder met behulp van een wattenstaafje een middelgrote 

kolonie van het oppervlak van het agarmedium.
•	 Voeg 1 tot 2 druppels TestOxidase™ Reagens toe op de kweek 

op het wattenstaafje.
•	 Observeer het wattenstaafje op een kleurverandering binnen 30 

seconden.

KWALITEITSCONTROLE
Voor laboratoriumkwaliteitscontrole worden de volgende referenties-
tammen aanbevolen:

Organisme Verwachte 
resultaten

Escherichia coli  ATCC 25922/NCTC 12241 Negatief

Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853/NCTC 12934 Positief

Alternatieve / Aanvullende referentiestam:

Pseudomonas aeruginosa  ATCC 25668/NCTC 10662 Positief
 
Elke partij TestOxidase™ Reagens ondergaat een kwaliteitscontrole bij 
Pro-Lab. 

INTERPRETATIE VAN RESULTATEN
Negatieve reactie:  Het ontbreken van een duidelijke blauwe of paarse 

kleur.
Positieve reactie:  De productie van een duidelijke blauwe of paarse 

kleur.

BEPERKINGEN VAN DE PROCEDURE
1. Pro-Lab TestOxidase™ Reagens PL.390 is  uitsluitend voor 

DIAGNOSTISCH GEBRUIK IN VITRO en dient gebruikt te worden door 
goed getrainde personen.

2. Resultaten die niet overeen komen met andere biochemische reac-
ties of met het organisme dienen herhaald te worden. 

3. Wanneer men tegenstrijdige informatie ontvangt, dient de gebrui-
ker verdere testprocedures uit te voeren om de problemen op te 
lossen.

REFERENTIES
1.  Kovacs, N.  1956.  Nature 178:703.
2.  Cowan, S.T. and K.J. Steel.  1966.  Manual for the Identification of 

Medical Bacteria, Cambridge University Press, pp.22 & 148-149.
3.  Steel, K.J.  1962.  J. Appl. Bacteriol. 25:445. 
4.  Steel, K.J.  1961.  J. Gen. Microbiol. 25:297.
5.  Lennette, E.H., A. Balows, W.J. Hausler Jr. and H.J. Shadomy. 1985.  

Manual of Clinical Microbiology, 4th Edition.

U.K.     0151 353 1613    Fax 0151 353 1614
                 3 Bassendale Road, Bromborough, Wirral, Merseyside, CH62 3QL

TestOxidase™ Reagens
(voor diagnostisch gebruik in vitro)

PRODUCT CODE PL.390

    Canada     800 268 2341    Fax 905 731 0206
     20 Mural Street, Unit #4, Richmond Hill, ON, L4B 1K3 

U.S.A.     800 522 7740    Fax 800 332 0450
21 Cypress Blvd., Suite 1070, Round Rock, Texas, 78665-1034

REPEC

REPEC

i

IVD

= Fabrikant

= Bevoegde vertegenwoordiger in de 
  Europese Gemeenschap

= In vitro diagnostische medische test

= Temperatuurbeperking

= Raadpleeg de instructies voor gebruik



EU Gevaar
Zeer ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid 
veroorzaken.

Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. 
Draag oog- of gezichtsbescherming. Uit de buurt van hitte, hete opper-
vlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen houden. Niet 
roken. INDIEN GEÏNHALEERD: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg 
dat hij/zij comfortabel kan ademen. INDIEN OP DE HUID (of het haar): 
Doe onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid met wa-
ter. Bewaar achter slot en grendel. Gooi de inhoud en verpakking weg in 
overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale 
voorschriften.

Bevat tindichloride. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gevaarlijke bestanddelen: Isopropylalcohol

Vereni-
gde 
Staten / 
Canada

Gevaar
Zeer ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ern-
stige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie vero-
orzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gezichtsbescherm-
ing. Uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en 
andere ontstekingsbronnen houden. Niet roken. Gebruik explosieveilige 
elektrische, ventilerende, verlichting en voor alle materialen geschikte 
verwerkingsapparatuur. Gebruik uitsluitend niet-vonkend gereedschap. 
Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading. Houd de verpak-
king hermetisch gesloten. Alleen buitenshuis of in een goed geventileerde 
ruimte gebruiken. Vermijd inademing van damp. Was de handen grondig 
na contact met het product. Verontreinigde werkkleding mag de werkplek 
niet verlaten. INDIEN GEÏNHALEERD: Breng de persoon in de frisse lucht en 
zorg dat hij/zij comfortabel kan ademen. Neem contact op met een AN-
TIGIFCENTRUM of arts als u zich onwel voelt. INDIEN OP DE HUID (of het 
haar): Doe onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid met 
water of neem een douche. INDIEN OP DE HUID: Wassen met veel zeep en 
water. Was verontreinigde kleding voordat het opnieuw wordt gebruikt. 
Bij het optreden van huidirritatie of -uitslag: Roep medische hulp in. IN-
DIEN IN DE OGEN: Gedurende een aantal minuten voorzichtig spoelen 
met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te 
verwijderen. Ga door met spoelen. Wanneer oogirritatie aanhoudt: Roep 
medische hulp in. Bewaar achter slot en grendel. Bewaar op een goed 
geventileerde plaats. Koel bewaren. Gooi de inhoud en verpakking weg in 
overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale 
voorschriften.

Deze gebruiksaanwijzing werd professioneel vertaald op basis van de 
originele Engelse versie. Neem contact op met Pro-Lab als de tekst niet 
eenduidig is of als u discrepanties vaststelt.
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