
Biolife    Хромогенне середовище для сечі  
CHROMOGENIC URINE AGAR IV 

Покращене порошкоподібне середовище та готові до використання чашки для виділення ,підрахування та 
прямої ідентифікації патогенів сечового тратку. 

 

 
 

ХРОМОГЕННИЙ СЕЧОВИЙ АГАР IV: білі колонії S.aureus; рожеві колонії: E.coli; бірюзові колонії : E.faecalis; 
темно сині колонії: K.pneumoniae 

 
ТИПОВА ФОРМУЛА (Г/Л) 

 

Пептони 
Фактор росту 
Триптофан 
Хромогенна суміш 
Агар 

16,0 
15,0 
2,0 
0,4 
16,0 

 
ВКАЗІВКИ ЩОДО порошкоподібного середовища 
Розвести 49,4 г у 1000 мл холодної дистильованої воді до повного розчинення. Довести до кипіння . 
Стерилізувати шляхом автоклавування при 121°C протягом 15 хвилин. Остудити до 45-50°С, додайти 20 мл 
стерильної Кінської Сироватки, добре перемішайте та розлити у чашки Петрі. Використовувати протягом 5 днів 
з моменту приготування. 
pH 7.2 ± 0.2. 
 
ОПИС 
Хромогенний Сечовий Агар - це порошкоподібне середовище та готове до використання чашки для виділення, 
підрахування та прямої ідентифікації патогенів сечового тратку. E.coli, Enterobacter-Klebsiella- Serratia (KES) , 
Proteus-Morganella-Providencia, ентерококи, стафілококи, дріжджі 
Диференціація між різними бактеріями досягається шляхом: 

- хромогенного субстрату для бета-галактозідази (ГАЛ), що виділяється у вигляді нерозчинного 
рожевого забарвлення. 

- хромогенного похідного від глюкопіранозідази, що розчиплюєтся бета-глюкозидазою (ГАЛ) з 
формуванням нерозчинного синього барвника. 

- Триптофану для детекції триптофан деамінази (ТДА) Proteus spp. Morganella  spp., 
Providencia spp. та для індолового тесту колоній E.coli. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ 
- Дуже добра продуктивність завдяки селективним та стандартизованим пептонам та детоксикуючим 

агентам. 
- Оптимізована концентрація агару для перешкоджання росту Proteus spp. 
- Покращена візуальна діференціація колоній завдяки сильним хромогенним реакціям на  
- контрастуючому сірому непрозорому фоні. 
- Специфічні ферментні реакції для подальшої ідентифікації як грам-позитивних так і грам-негативних 

патогенів. 
 
ПОВНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
 

 
Escherichia coli 
Рожеві колонії: бета-галактозідаза поз., бета-галактозідаза нег. Індол тест поз. 
 
 
 
 
 
 
 
Enterococcus faecalis 
Бірюзові колонії : бета-галактозідаза поз., бета-галактозідаза нег. Мікроскопічне дослідження: грам-позитивні 
коки 
 

 
Proteus spp. 
Коричневі колонії: триптофан деаміназа поз., бета-галактозідаза нег., 
бета-галактозідаза нег. 
Індол тест нег: Proteus mirabilis ; 
Індол тест поз.:Providencia або Morganella або Proteus spp. Індол поз. 
 
ПОДАЛЬША ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

 
 
KES 
Сині/синьо-фіолетові колонії: 
бета-глюкозідаза поз. 
бета-галактозідаза поз. 
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Стафілококи та дріжджі  
Білі колонії: проводиться мікроскопічне дослідження: 
Коки (виконується повна ідентифікація) 
Дріжджі 
 

 
Змішані культури 
На картинці: білі колонії: S.aureus; рожеві колонії: E.coli; бірюзові колонії : E.faecalis; темно сині колонії: 
K.pneumoniae 
 
 
ТЕХНІКА 
Агар Хромогенний Сечовий IV (CUA IV) можна використовувати відповідно до належної лабораторної 
практики для підрахування сечових бактерій шляхом нанесення зразку на поверхню агару та інкубуванням 
при 37°C протягом 18-24 годин. Культивовані колонії можна ідентифікувати за наступною схемою: 
 
 
колонии Ферменти 

Активність 

Характеристика Результат 
   

Ярко рожеві колоніі GAL + 
GLU - 

Індол позитивні E.coli 

Рожева колонії GAL + Індол негативні Supplementary 
 GLU -  identification needed 

Бірюзові колонії GAL -  Enterococcus 
 GLU +   

Блакитний , пурпурно-блакитні  GLU +  Klebsiella, Enterobacter, 
колонії GAL +  Serratia 

Коричневий колонії з коричневим 
ореолом 
 

TDA + Індол негативні Proteus mirabilis 

GAL -  

GLU - Індол позитивні Providencia or Morganella or 
Proteus spp. indole + 

Білі колонії TDA - Мікроскопічні дослідження :коки 
 
; cocci 

Додаткова ідентифікація 
 GAL -   
 GLU - 

Мікроскопічне дослідження: дріжджів дріжджі 

 
Примітки 

- Відомо, що деякі штами, вказаних вище бактерій, мають нетипові біохімічні властивості. 
- Між групою Proteus-Morganella-Providencia, P.mirabilis є індол негативними та можуть бути легко 

розпізнані 
- Біохімічна ідентифікація необхідна для видів  груп Klebsiella Enterobacter Serratia (KES) 
- Піроглутамат (ПІР) тест може бути необхідним для диференціації ентерококів та S.agalactiae 
- S.saprophyticus та S.xylosus розвивають маленькі рожеві колонії. 
- Додаткова біохімічна ідентифікація потрібна для  штамів мікроорганизмів, що виявляються білого 

кольору . 
- Рекомендована забарвлення по Граму для підтвердження усіх сумнівним реакцій. 
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Контроль якості (24 години - 37°С)  
Контроль Ефективності 
E.coli ATCC 25922: ріст, великі рожеві колонії, індол позитивні 
E.aerogenes ATCC 13048: ріст, сині колонії 
S.aureus ATCC 25923: ріст білі колонії 
 
Зберігання 
Дегідроване середовище: 2-8°C  
Готові до використання  2-8°C 
Готове середовище в чашках: до 5 днів при 2-8°C 
 

Упаковка  

409810G1 Хромогенне середовище для сечі  100 г (2 л) 
409810G2 Хромогенне середовище для сечі 500 г (10 л) 
549810G Хромогенне середовище для сечі  20 готові до використання 

планшетки  
IVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уповноважений представник в Україні:  
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "СІМЕСТА ВААЛ" 
 у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Україна, 65005 , м. Одеса, вул. Мельницька, буд. № 20 А,  
 тел.: (048) 712 46 30, 728-60-28, 37-39-12 факс: (048) 712 46 30, 728-60-28 
 
 


