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2.  

3. Do każdej próbki mleka 
użyj tylko raz jednorazowej 
pipetki. Pipetki nie używaj 
ponownie. Nie dotykaj 
palcami końcówki pipety 
mającej kontakt z próbką 
mleka. 

1. Wyjmij z lodówki 
pojemnik z paskami 
(zalecane przechowywanie 
w temperaturze 4-8°C) w 
celu wyrównania 
temperatury pasków z 
temperaturą otoczenia. 

5. Delikatnie włóż pipetkę do 
ampułki. Ściśnij górną komorę 
pipetki, przenosząc porcję mleka do 
ampułki. Uwaga: nadmiar mleka z 
dolnej komory pipetki nie zostanie 
przeniesiony do ampułki. 
Wstrząsaj ampułką przez 10 sekund. 

6. Sprawdź czy temperatura inkubatora 
jest odpowiednia (64 +/- 2°C). Wstaw 
ampułkę do inkubatora. Inkubuj 
ampułkę przez 2 minuty. Następnie 
dokładnie wymieszaj zawartość 
ampułki wstrząsając nią przez  
5 sekund po czym włóż ampułkę 
ponownie do inkubatora.  
 

 
 

 
 
 
 

7. Wyjmij z pojemnika pasek 
testowy, bezzwłocznie zamknij 
pojemnik. Trzymaj pasek 
wyłącznie za górną część 
oznaczoną kolorem zielonym. 
Włóż pasek do ampułki. 
 

2. Wyjmij 1 ampułkę, 
uważając, aby nie uszkodzić 
folii na pozostałych 
ampułkach. Nakłuj folię 
przykrywającą ampułkę przy 
pomocy narożnika podstawki 
delikatnie obracając ampułką.  
 

4. Ściśnij mocno palcami górną 
komorę pipetki, zanurz pipetkę w 
próbce mleka na głębokość około  
1 cm i zwolnij nacisk. Rurka pipety 
napełni się samoczynnie 
odpowiednią ilością mleka (0,15 ml).  
 

Uwaga: po pobraniu porcji mleka do rurki pipetki 
nadmiar mleka musi spłynąć do dolnej komory pipetki.  
Przy niedokładnym ściśnięciu górnej komory pipetki 
pobierana jest zbyt mała ilość mleka i wtedy nadmiar 
mleka nie spływa do dolnej komory. Wówczas należy 
powtórzyć pipetowanie. 
 

 

8. Inkubuj ampułkę przez 3 minuty. 
Wyjmij pasek i odczytaj wynik. 
 
Wynik negatywny - próbka nie 
zawiera antybiotyków - dolna 
kreska ma bardziej intensywny 
kolor niż górna kreska kontrolna. 
 
Wynik pozytywny - próbka zawiera  
antybiotyki - dolna kreska ma 
identyczne lub słabsze zabarwienie 
niż górna kreska kontrolna. 
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Instrukcja wykonania testu ampułkowego 

(Czas inkubacji: 2 minuty + 3 minuty) 
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