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STSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

10 BacterPlate™ Sheep Blood Agar + Nalidixid Acid TM0822 Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ
Môi trường đổ sẵn dùng nuôi cấy chọn lọc
Statat papa hylyly ococcus và Strtrt erer pepe totot coccus.

8 BacterPlate™ Sheep Blood Agar TM0722
Môi trường nuôi cấy, phân lập hầu hếtếtế các
loại vi sinh vật.

9 BacterPlate™ Sheep Blood Agar + Gentamycin TM0922 Môi trường nuôi cấy chọn lọc Strtrt erer pepe totot coccus.

6 BacterPlate™ Chocolate Agar + VTAP TM1422
Môi trường nuôi cấy chọn lọc Helicobactetet r
pylyly oririr .

7 BacterPlate™ Chocolate Agar + VTCN TM1522
Môi trường nuôi cấy chọn lọc Helicobactetet r
pylyly oririr .

3 BacterPlate™ Chocolate Agar + VCN TM1322
Môi trường nuôi cấy chọn lọc Neisisi seia
gonorrrrr hrhr oeae và Neisisi seia meningititit didid sisi

5 BacterPlate™ Chocolate Agar + Isovitalex TM10222
Môi trường nuôi cấy các loài vi khuẩn khó
mọc, đặc biệt Neisisi seia gonorrrrr hrhr oeae và
Haemophilus inflflf uenzae

1 BacterPlate™ Chocolate Agar TM1222
Môi trường nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn
khó mọc

2 BacterPlate™ Chocolate Agar + Bacitracin TM10122
Môi trường nuôi cấy chọn lọc Haemophilus
inflflf uenzae.



BacterPlate™ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY
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NUÔI CẤY CƠ BẢN 

www.bacterlab.vn

BacterPlate™ 01

SSSSTTTSTSSTSSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh
vi khuẩn khó mọc.

TM12322
Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh
trên vi khuẩn Heamophilus inflflf uenzae.

TM3122
Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh
của vi khuẩn dễ mọc.

TM3322
Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh
của vi khuẩn khó mọc.

TM3222
Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh
Oxacillin trên vi khuẩn Statat papa hylyly ococcus
aurerer us.

TM3422
Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh
vi khuẩn khó mọc .

TM35225 BacterPlate™ Mueller Hinton Horse Blood Agar

6 BacterPlate™ Haemophilus Test Medium

3 BacterPlate™ Mueller Hinton Agar + NaCl

4 BacterPlate™ Mueller Hinton Chocolate Agar

1 BacterPlate™ Mueller Hinton Agar

2 BacterPlate™ Mueller Hinton Blood Agar

SSSSTSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

2 BacterPlate™ BHI Agar TM2422
Môi trường nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật,t,t bao
gồm vi sinh vật khó tính, nấm mốc và nấm
men.

3 BacterPlate™ BHI Agar + Chloramphenicol TM2522 Môi trường dùng nuôi cấy vi khuẩn vi nấm.

1 BacterPlate™ Baird-Parker Agar TM0522
Môi trường phân lập chọn lọc phát hiện và
đếm Statat papa hylyly ococcus aurerer us.

6 BacterPlate™ Hektoen Enteric Agar TM0822
Môi trường phân lập ShShS igigi ella và SaSaS lmonella từ
mẫu bệnh phẩm đường tiêu hóa.

4 BacterPlate™ Columbia Agar TM1122 Môi trường nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật.

5 BacterPlate™ Cetrimide Agar TM3022
Môi trường phân lập và phân biệt
PsPsP eudomonas aeruginosa.



BacterSerum™ MÁU CỪU
MÁU NGỰA 
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BacterPlate™ 02

STSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Máu cừu khử sợi huyếtếtế SB010 Tube 10mL
Sử dụng để
máu

2 Máu cừu khử sợi huyếtếtế SB100 Chai 100mL
Sử dụng để bổ sung pha chế môi trường thạch
máu

3 Máu cừu khử sợi huyếtếtế SB500 Chai 500mL
Sử dụng để bổ sung pha chế môi trường thạch
máu

4 Máu ngựa khử sợi huyếtếtế TS0222.010 Tube 10mL
Sử dụng để bổ sung pha chế môi trường thạch
máu

4 Máu ngựa khử sợi huyếtếtế TS0222.050 Chai 50mL
Sử dụng để bổ sung pha chế môi trường thạch
máu

4 Máu ngựa khử sợi huyếtếtế TS0222.100 Chai 100mL
Sử dụng để bổ sung pha chế môi trường thạch
máu

STSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

18
BacterPlate™ Sabouraud Dextrose Agar +
Chloramphenicol 60mm

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ
Môi trường chọn lọc và phân lập SaSaS lmonella,a,a
ShShS igigi ella từ mẫu bệnh phẩm và thực phẩm.

19 BacterPlate™ Mold Yeast Agar TM0322 Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ
Môi trường dùng để đếm nấm men, nấm mốc
trong thực

7 BacterPlate™ MacConkey Agar TM1622
Môi trường phát hiện, phân lập và đếm số
lượng Colifofof rmrmr s và vi khuẩn đường ruột.

10 BacterPlate™ Plate Count Agar TM0122
Môi trường không chọn lọc, dùng để định
lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí.

11 BacterPlate™ Potato Dextrose Agar TM18522 Môi trường phân lập nấm men và nấm mốc.

8 BacterPlate™ Mannitol Salt Agar TM1922 Môi trường phân lập các Statat papa hylyly ococcicic .

9 BacterPlate™ Meat Extract Agar TM2322 Môi trường phân lập chọn lọc ViViV bririr o.

14 BacterPlate™ Samonella Shigella Agar TM1722
Phân lập các loài ShShS igigi ella và SaSaS lmonella từ
các mẫu bệnh phẩm.

15 BacterPlate™ TCBS Agar TM2022
Nuôi cấy ViViV bririr o chchc olerarar e,e,e ViViV bririr o
pararar haemolytitit cus , và hầu hếtếtế các ViViV bririr o spsps p.
khác.

12 BacterPlate™ Sabouraud Dextrose Agar TM2622 Môi trường nuôi cấy nấm.

13
BacterPlate™ Sabouraud Dextrose Agar +
Chloramphenicol

TM2722
Môi trường chọn lọc và phân lập các loại
nấm.

16 BacterPlate™ Tryptone Soy Agar TM18622
Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều
loại vi sinh vật.

17 BacterPlate™ XLD Agar TM12422
Môi trường chọn lọc và phân lập SaSaS lmonella,a,a
ShShS igigi ella từ mẫu bệnh phẩm và thực phẩm.

MÁU CỪU
MÁU NGỰA 

MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

ể bổ sung pha chế môi trường thạch

phẩm.

MÁU CỪU
MÁU NGỰA 

Í Ử



BacterChrome™ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY 
SINH MÀU 
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BacterChrome™ 03

STSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ
9 BacterChrom™ Iris Samonella Agar TM0422 Môi trường dùng để phát hiện Samonella

7 BacterChrom™ VRE TM10322
Môi trường phát hiện vi khuẩn kháng
vancomycin (chủ yếu là E.fafaf ecicic um vàvàv
E.fafaf ecalisisi ).

8 BacterChrom™ ECC Agar TM0222
Môi trường chon lọc và định lượng Colifofof rmrmr
và E. coli

5 BacterChrom™ MRSA TM2822
Môi trường sàng lọc S.S.S aurerer us kháng
methicillin.

6 BacterChrom™ KPC TM10422
Môi trường sinh màu phát hiện vi khuẩn Gram
âm nhạy với Carbapenmen

3 BacterChrom™ Candida TM5522
Môi trường tạo màu để phân lập và phân
biệt Candidid da spsps p . cho lâm sàng bao gồm
C.albicans.

4 BacterChrom™ ESBL TM10622
Môi trường sàng lọc vi khuẩn Gram âm
kháng beta lactam

1 BacterChrom™ Orientation TM10722
Môi trường phân lập và phát hiện vi sinh vật
chính gây nhiễm trùng đường tiếtếtế niệu. Tương
thích với nhiều máy tự động.

2 BacterChrom™ Bacillus Cereus Agar TM19522
Môi trường chọn lọc tạo màu nhằm phân
biệt Bacicic llus cererer us groror upupu .



STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

BacterPlate™ MÔI TRƯỜNG 
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

BacterTube™ MÔI TRƯỜNG TUBE 
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BacterPlate™ 04

SSTSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ

Hộp 20 đĩđĩđ aĩaĩ

3
BacterPlate™ Sabouraud Dextrose Agar +
Chloramphenicol

TM2722 Hộp 10 đĩđĩđ aĩaĩ
Môi trường chọn lọc và phân lập các loại
nấm.

2 BacterPlate™ Sabouraud Dextrose Agar TM2622 Môi trường nuôi cấy nấm.

1 BacterPlate™ Tryptone Soy Agar TM18622
Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy
nhiều loại vi sinh vật.

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

2 BacterTube™ Stuart Amies TM5922
Bảo quản và chuyên chở các loại bệnh
phẩm khác nhau như mủ - dịch tiếtếtế ,t,t tai - mũi -
xoang, quệt hầu họng, quệt sinh dục,...

3 BacterTube™ Carybac TM6022
Bảo quản và chuyên chở các loại bệnh
phẩm dùng trong xét nghiệm nuôi cấy tìtìt m vi
khuẩn kỵ khí.

1 BacterTube™ Cary Blair TM5822
Bảo quản và chuyên chở mẫu phân dùùùùùùùnnnnnnnngggggg
trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng.

6 BacterTube™ Alkaline Peptone TM4922
Môi trường tăng sinh chọn lọc vi khuẩn
ViViV bririr o . Được dùng trong xét nghiệm cấy
phân tìtìt m tả.

7 BacterTube™ GN Broth TM5022
Môi trường tăng sinh không chọn lọc tất cả
các loại vi khuẩn, trừ H.inflflf uenzae . Được
dùng trong xét nghiệm cấy phân thường quy.

4 BacterTube™ Hport TM6122
Bảo quản và chuyên chở các loại bệnh
phẩm dùng trong xét nghiệm nuôi cấy tìtìt m vi
khuẩn H.pylyly oririr

5 BacterTube™ Selectine Cysteine TM4822
Môi trường tăng sinh chọn lọc vi khuẩn
SaSaS lmonella và ShShS igigi ella . Được dùng trong xét
nghiệm cấy phân thường quy.
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BacterTube™ 05

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

11 BacterTube™ Thioglycollate Broth TM5422
Môi trường này hỗ trợ sinh trưởng vi khuẩn kỵ
khí,í,í hiếu khí,í,í vi sinh vật ưa nước và sinh vật
khó cấy.

12 BacterTube™ SAB Slant TM7322 Bảo quản vi nấm ở dạng thạch nghiêng

9 BacterTube™ BHI Gentamicin TM5222
Môi trường tăng sinh chọn lọc vi khuẩn
Strtrt erer pepe totot coccus

10 BacterTube™ BHI 20% Glycerol TM5322
Bảo quản vi khuẩn hoặc nấm men ở nhiệt độ
đông

15 BacterTube™ Bacitracin Supplement TM7822
Dùng để pha chế môi trường nuôi cấy chọn
lọc Haemophillus.

16 BacterTube™ Gentamycin Supplement TM7922
Dùng để pha chế môi trường nuôi cấy chọn
lọc Strtrt erer pepe totot coccus.

13 BacterTube™ NA Slant TM7522
Bảo quản vi khuẩn dễ mọc ở dạng thạch
nghiêng

14 BacterTube™ BA Slant TM7622 Bảo quản vi khuẩn khó mọc.

19 BacterTube™ VTCN Supplement TM11622
Chất bổ sung dùng để pha chế môi trường
nuôi cấy chọn lọc Helicobactetet r pylyly oririr .

20 BacterTube™ VTAP Supplement TM11722
Chất bổ sung dùng để pha chế môi trường
nuôi cấy chọn lọc Helicobactetet r pylyly oririr .

17 BacterTube™ Nalidicid acid Supplement TM8022
Dùng để pha chế môi trường nuôi cấy chọn
lọc Strtrt erer pepe totot coccus và Statat papa hylyly ococcus.

18 BacterTube™ Chloramphenicol Supplement TM8122
Dùng để pha chế môi trường nuôi cấy chọn
lọc nấm men và nấm mốc.
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BacterTube™ 06

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

23 BacterTube™ Kliggler Iron Agar TM3722

Môi trường thực hiện thử nghiệm sinh hóa lên
men Glucose, Lactose (có hoặc không có
tạo khí)í)í , phản ứng tạo Hydrogen sulfide và
sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm dễ
mọc.

24 BacterTube™ SIM medium TM3822
Môi trường thực hiện thử nghiệm sinh
hydrogen sulfide, sinh indol và di động để
định danh trực khuẩn gram âm dễ moc.

21 BacterTube™ BHI Chloramphenicol TM18422 Môi trường tăng sinh chọn lọc vi nấm.

22 BacterTube™ BHI strep B TM11822
Môi trường tăng sinh chọn lọc vi khuẩn
Strtrt erer pepe totot coccus agalactitit ae (group B ).

27 BacterTube™ Bile Esculin Agar TM4122

Môi trường thạch phân biệt chọn lọc được sử
dụng để phân lập và xác định thực hiện thử
nghiệm thủy giải Esculine với sự hiện diện của
40% bile, dùng phân biệt Groror upupu D
Strtrt erer pepe totot coccus với các Strtrt erer pepe totot coccus nhóm
khác và xác định các thành viên của chi

28 BacterTube™ TSB 6,5% NaCl TM4222
Môi trường dùng thực hiện các phản ứng
phân biệt sự khác biệt của nhóm EnEnE tetet roror coccicic
và nhóm Strtrt erer pepe totot coccicic nhóm D.

25 BacterTube™ Motilitytyt Indole Urease TM4622
Môi trường nuôi cấy thực hiện thử nghiệm
sinh hóa sinh indol, sinh urea và di động để
định danh trực khuẩn gram âm dễ mọc.

26 BacterTube™ Lysin decarboxylase TM4022
Môi trường nuôi cấy thực hiện thử nghiệm
Lysine decarboxylase định danh trực khuẩn
gram âm dễ mọc.

31 BacterTube™ Pyruvate Broth TM4522
Môi trường phát hiện khả năng biến dưỡng
pyruvate để phân biệt vi khuẩn EnEnE tetet roror coccus
fafaf ecalisisi với EnEnE tetet roror coccus fafaf ecicic um .

29 BacterTube™ Simon Citrate Agar TM4322
Môi trường nuôi cấy phân biệt dùng phân
lập trực khuẩn Gram âm dễ mọc, phát hiện
khả năng biến dưỡng Citrate.

30 BacterTube™ Methyl Red-Voges Proskauer TM4422
Môi trường thực hiện thử nghệm Methyl red
và Voges Proskauer.
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Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

BacterTube™ Malonate broth TM4522 Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

BacterTube™ Urea broth TM8322 Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

36
BacterTube™ TraceTest™ Thử nghiệm phát hiện
nhanh Urease của Helicobacter pylori

TT0122.150 Hộp 50 tube
Dùng phát hiện nhanh H. pylori có trong
bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy.

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

Hộp 10 tube

Hộp 20 tube

Hộp 50 tube

46 BacterTube™ BHI XV TM5122 Hộp 10 tube
Môi trường tăng sinh không chọn lọc tất cả
các loại vi khuẩn, kể cả H.inflflf uenzae.

32 BacterTube™ Motilitytyt TM4622
Môi trường phát hiện khả năng di động của
vi khuẩn.

37 BacterTube™ Nitrire TM622

Kếtếtế hợp cùng với môi trường hoặc đĩđĩđ aĩaĩ giấy
sinh hóa nitrate để thực hiện thử nghiệm khử
nitrate thành nitrite. Nitrite sẽ phản ứng với
thuốc thử tạo dung dịch màu hồng.

38 BacterTube™ FeCl3C3C TM6722
Kếtếtế hợp cùng với môi trường hoặc đĩđĩđ aĩaĩ giấy
sinh hóa PAD để thực hiện thử nghiệm
Phenylalanie deaminase (PAD).

33
Thực hiện biến dưỡng malonate để định
danh trực khuẩn Gram âm, phân biệt
EnEnE tetet roror bactetet r và EsEsE chchc eririr chchc ia

34
Môi trường dùng để phát hiện các vi sinh vật
sử dụng urea.

35 BacterTube™ Coagulase Rabbit Plasma TS0322
Dùng thực hiện thử nghiệm Coagulase để
định danh statat papa hylyly ococcus

41 BacterTube™ α-α-α Naphthol TM7022
Kếtếtế hợp cùng với môi trường (MR-VP) hoặc
đĩđĩđ aĩaĩ giấy sinh hóa sinh hóa VP và thuốc thử
KOH để thực hiện thử nghiệm VP.

42 BacterTube™ H2O2 TM7122
Thực hiện thử nghiệm phát hiện Catalase để
phân biệt Statat papa hylyly ococcus với Strtrt erer pepe totot coccus.

39 BacterTube™ Kovac TM6822
Kếtếtế hợp cùng với môi trường (SIM, MIU) hoặc
đĩđĩđ aĩaĩ giấy sinh hóa (H2S-IND) để thực hiện thử
nghiệm sinh Indol và H2S.

40 BacterTube™ KOH TM6922
Kếtếtế hợp cùng với môi trường (MR-VP) hoặc
đĩđĩđ aĩaĩ giấy sinh hóa sinh hóa VP và thuốc thử α-α-α
naphol để thực hiện thử nghiệm VP.

45 BacterTube™ Saline 0,85% TM4722
Môi trường dùng pha loãng, pha huyền dịch
vi khuẩn dùng cho định danh và kháng sinh
đồ.

43 BacterTube™ Methyl red TM7222
Thực hiện thử nghiệm phát hiện Catalase để
phân biệt Statat papa hylyly ococcus với Strtrt erer pepe totot coccus.

44 BacterTube™ BHI Broth TM0622
Môi trường tăng sinh không chọn lọc tất cả
các vi khuẩn, ngoại trừ H. inflflf uenzae.



SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

BB0103 Túi 3L x 3

BB0105 Túi 5L x 2

BB0203 Túi 3L x 3

BB0205 Túi 5L x 2

BB0303 Túi 3L x 3

BB0305 Túi 5L x 2

BB0403 Túi 3L x 3

BB0405 Túi 5L x 2

BB0503 Túi 3L x 3

BB0505 Túi 5L x 2

BB0603 Túi 3L x 3

BB0605 Túi 5L x 2

2

3

4

5

6

Peptone Water

BacterBag™ Half Fraser Broth

BacterBag™ Lactose Broth

BacterBag™ Maximum Recovery Diluent

BacterBag™ UVM1 Broth

BacterBag™ Buffered Listeria
Enrichment Broth (BLEB)

Dùng tăng sinh phân lập SaSaS monella spsps p từ
các mẫu thực phẩm.

Dùng phát hiện vi khuẩn Colifofof rmrmr trong
nước, thực phẩm và các sản phẩm từ sữa.

Dùng tăng sinh phân lập Lisisi tetet ririr a
mononcytotot genesese

Dùng tăng sinh phân lập Lisisi tetet ririr a
mononcytotot genesese

Dùng tăng sinh chọn lọc để phát hiện Lisisi tetet ririr a
monocytotot gens từ các mẫu thực phẩm.

Dùng trong nhiều thử nghiệm như pha loãng
mẫu, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị các chất pha
sẵn và dãy nồng độ.

BB0703 Túi 3L x 3

BB0705 Túi 5L x 2

BB0803 Túi 3L x 3

BB0805 Túi 5L x 2

BB0903 Túi 3L x 3

BB0905 Túi 5L x 2

BB1003 Túi 3L x 3

BB1005 Túi 5L x 2

Dùng tăng sinh chọn lọc Lisisi tetet ririr a
monocyoyoy genesese từ các mẫu thực phẩm và
môi trường

Dùng thu hồi SaSaS monella trong vòng 16 – 20
giờ mà không cần dung môi trường thứ cấp

Dùng tăng sinh Lisisi tetet ririr a trong 24 giờ

BacterBag™ Tryptone Soya Broth Môi trường dinh dưỡng có phổ sử dụng rộng

8

9

10

BacterBag™ 24 LEB Broth

BacterBag™ ONE Broth Samonella

BacterBag™ ONE Broth Listeria

7

STSTS TTTT TÊN

1 BacterBag™ Buffered P

Ả Ẩ Ả Ẩ Á Ó Ó Í ỬÁ Ó Ó Í Ử
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BacterBag™ MÔI TRƯỜNG LỎNG
TIỆT TRÙNG 

BacterBottle™ CHAI CẤY MÁU

SSTTSTSSTS TTTTTTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

1 BBaacterBottttt le™™ Chai Cấy Máu Hai Pha TM9922 Túi 50 chai Dùng để thực hiện xét nghiệm cấy máu tìtìt m tác
nhân vi khuẩn, nấm, vi nấm gây nhiễm khuẩn huyết 

2 BBaacctteerrBBootttttt le™ Chai Cấy Máu Kỵ Khí TM10022 Túi 50 chai Dùng để thực hiện xét nghiệm cấy máu tìm tác
nhân gây nhiễm khuẩn huyết là vi khuẩn kỵ khí
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BacterStain™ THUỐC NHUỘM

STSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

Chai 100 mL

TM6322 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM6422 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM18922 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM19322 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM18722 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM18822 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM18922 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM19022 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM19122 Chai 250 mL

Chai 500 mL

Chai 100 mL

TM19222 Chai 250 mL

Chai 500 mL

10 BacterStain™ Safranine
Dung dịch thành phần của thuốc nhuộm
Gram. Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

11 BacterStain™ Alcohol Acid
Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Thành
phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen.

TM6522

7 BacterStain™ Lugol
Dung dịch thành phần của thuốc nhuộm
Gram. Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

8 BacterStain™ Methylen Blue
Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Thành
phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen.

9 BacterStain™ Crystal Violet
Dung dịch thành phần của thuốc nhuộm
Gram. Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram

4 BacterStain™ Giemsa
Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm tế bào máu
ngoại vi và tế bào u xơ tủy xương.

5 BacterStain™ Eosin

Thực hiện nhuộm thường quy mô học đánh
giá mối liên quan tổng thể giữa các tế bào.
Nhuộm nhân theo nguyên tắc tăng dần,
nhuộm bào tương theo nguyên tắc giảm
dần. Kếtếtế hợp Hematoxylin thực hiện soi
nhuộm Hemotoxylin - Eosin

6 BacterStain™ Carbon Fuchsin
Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Thành
phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen.

1 BacterStain™ Gram Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram.

2 BacterStain™ Ziehl Neelsen
Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen
tìtìt m trực khuẩn kháng acid để chẩn đoán lao.

3 BacterStain™ Alkaline Methylene Blue
Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Alkaline
Methylene Blue tìtìt m C. didid pipi hththt eririr ae (Trực
khuẩn bạch cầu)
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BacterDisk™ KHOANH GIẤY 
KHÁNG SINH 

SSSTSTS TTTT TÊN SẢSẢS N PHẨM MÃ SẢSẢS N PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI MỤC ĐÍCÍCÍ H SỬ DỤNG

1 BacterDisk™ Amikacin (AK) TM14422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

2 BacterDisk™ Amoxicillin (ALM) TM12822 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

3 BacterDisk™ Amoxicillin / Clavulanic acid (AMC) TM13022 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

4 BacterDisk™ Ampicillin (AMP) TM12922 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

5 BacterDisk™ Azithromycin (AZM) TM16622 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

6 BacterDisk™ Cefaclor (CEC) TM13222 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

7 BacterDisk™ Cefepime (FEP) Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

8 BacterDisk™ Cefoperazone (CFP) TM13822 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

9 BacterDisk™ Cefotaxime (CTX) TM13522 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

10 BacterDisk™ Cefoxitin (FOX) TM15922 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

11 BacterDisk™ Ceftazidime (CAZ) TM13722 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

12 BacterDisk™ Ceftriaxone (CRO) TM13622 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

TM13922
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13 BacterDisk™ Cefuroxime (CXM) TM13322 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

14 BacterDisk™ Cephalexin (CL) TM13122 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

15 BacterDisk™ Chloramphenicol (C) TM16822 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

16 BacterDisk™ Ciprofloxacin (CIP) TM15722 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

17 BacterDisk™ Clarithromycin (CLR) TM17222 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

18 BacterDisk™ Clindamycin (DA) TM16722 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

19 BacterDisk™ Colistin (CT) TM15222 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

20 BacterDisk™ Doxycycline (DO) TM14822 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

21 BacteDisk™ Ertapenem (ETP) TM17122 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

22 BacterDisk™ Erythromycin (E) TM16522 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

23 BacterDisk™ Fluconazol (FCA) TM17522 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

24 BacterDisk™ Flucytosine (F) TM16722 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

25 BacterDisk™ Fosfomycin (FOS) TM17422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .
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26 BacterDisk™ Gentamicin (CN) TM14522 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

27 BacterDisk™ Imipenem (IPM) TM14022 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

28 BacterDisk™ Itraconazol (I) TM17722 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

29 BacterDisk™ Kanamycin (K) TM14222 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

30 BacterDisk™ Levofloxacin (LEV) TM16122 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

31 BacterDisk™ Linezolid (LZD) TM16422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

32 BacterDisk™ Meropeneme (MEM) TM13422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

33 BacterDisk™ Micafungine (M) TM17822 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

34 BacterDisk™ Nalidixic acid (NA) TM15322 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

35 BacterDisk™ Neomycin (N) TM13422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

36 BacterDisk™ Netilmicin (NET) TM14722 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

37 BacterDisk™ Nitrofuratoin (NI) TM15822 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

38 BacterDisk™ Norfloxacin (NOR) TM15422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .
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39 BacterDisk™ Oflaxacin (OFX) TM15522 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

40 BacterDisk™ Oxacillin (OX) TM12822 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

41 BacterDisk™ Penicillin (P) TM12722 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

42 BacterDisk™ Perfloxacin (PEF) TM15622 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

43 BacterDisk™ Piperacillin/ Tazobactam (TZP) TM17922 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

44 BacterDisk™ Polymycin B (PB) TM15222 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

45 BacterDisk™ Posaconazol (PO) TM18022 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

46 BacterDisk™ Rifampicin (RD) TM16922 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

47 BacterDisk™ Streptomycin (S) TM14122 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

48 BacterDisk™ Sufamethoxazole/ trimethoprim (SXSXS T) TM15022 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

49 BacterDisk™ Teicoplanin (TEC) TM16022 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

50 BacterDisk™ Tetracycline (TE) TM17022 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

51 BacterDisk™ Ticarcillin / clavulanic (TC) TM16322 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .
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52 BacterDisk™ Tigercycline (TE) TM17322 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

53 BacterDisk™ Tobramycin (TOB) TM14622 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

54 BacterDisk™ Vancomycin (VA) TM14922 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

55 BacterDisk™ Voriconazole (VOR) TM18222 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Đĩaĩaĩ kháng sinh/ kháng nấm được dùng thực hiện thử nghiệm
kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, vi
nấm, dựa vào đường kính vòng vô khuẩn để biện luận vi khuẩn
đề kháng, trung gian, nhạy cảm theo tiêu chuẩn CLSI hoặc
EUCASTSTS .

56 BacterDisk™ Bacitracin Disk TM9522 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ
Thực hiện thử nghiệm Bacitracin để phân biệt S.S.S pyoyoy genesese (Group
A) và S.S.S agalactitit ae (Group B).

57 BacterDisk™ Citrate Disk TM8922 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ Thực hiện thử nghiệm biến dưỡng Citrate.

58 BacterDisk™ Esculine Disk TM9122 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ Thực hiện thử nghiệm thủy giải esculin.

59 BacterDisk™ H2H2HSHSH -IND Disk TM9022 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ Thực hiện thử nghiệm sinh hydrogen sulfide và sinh indol.

60 BacterDisk™ Malonate Disk TM9322 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ Thực hiện thử nghiệm biến dưỡng malonate.

61 BacterDisk™ Nitrate TM8622 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ Thực hiện thử nghiệm khử nitrate thành nitrite.

62 BacterDisk™ Novobiocin TM9622 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ
Thực hiện thử nghiệm đề kháng Novobiocin để phân biệt S.S.S
sapapa roror phytitit cus với Coagulase negative statat papa hylyly ococcus khác.

63 BacterDisk™ PAD TM19422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ Thực hiện thử nghiệm Phenyl Alanine Deaminase

64 BacterDisk™ ONPG TM8522 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ
Thực hiện thử nghiệm thủy giải beta-gatactosidase với cơ chất
ONPG.

65 BacterDisk™ Optochin TM9422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ

Thực hiện thử nghiệm Optochin để phân biệt Strtrt erer pepe totot coccus
pneumoniae với một số loại cầu khuẩn (đặc biệt ViViV ririr dans
strtrt erer pepe totot coccus ) và Lactotot bacicic llus. Strtrt erer pepe totot coccus pneumoniae
cho thử nghiệm dương tính (Nhạy cảm với optochin), đường kính
vùng ức chế ≥14mm.

66 BacterDisk™ Oxidase TM8422 Hộp 50 đĩđĩđ aĩaĩ Thực hiện thử nghiệm Oxidase.

CONTACT BacterLab
Nhà máy: Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.
VPHN: Số 1-Ngách 19/8 – Ngõ 19 – Phố Trần Quang Diệu,Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 028.6260 2798  –  Hotline: 0919 990 267
Email: info@labone.vn
Website: www.bacterlab.vn

BacterLab is Brand of LABone Scientific Co.ltd.,


