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Germ tester voor semi-kwantitatieve  

evaluatie van de microbiële  

belasting van vloeistoffen en  

oppervlakken.  

 

Toepassingsgebied  

Biotest dient voor het controleren van de  

kiembelasting in vloeistoffen en op  

oppervlakken.  

 

Kiembelastingstest met biotest:  

a) Op oppervlakken:  

De gel-voedingsbodem van de kiemtester (niet  

aanraken) tegen het te onderzoeken oppervlak  

drukken. Kiemtester weer in het buisje steken,  

afsluiten en etiketteren.  

De evaluatie (zie bijgevoegd evaluatieformulier) 

gebeurt na 24 uur in de incubator bij 35 - 40
0
 C  

of na 3 - 5 dagen bij kamertemperatuur.  

 

b) In vloeistoffen (water):  

De gel voedingsbodem van tester (niet aanraken) 

min. 10 seconden onderdompelen In de  

testvloeistof, zodat beide kanten  

voldoende worden bevochtigd. Kiemtester weer  

in het buisje steken, afsluiten en etiketteren.  

De evaluatie (zie bijgevoegd evaluatieformulier) 

gebeurt na 24 uur in de incubator bij 35 - 40
0 

C of 

na 3 - 5 dagen bij kamertemperatuur.  

 

Interpretatie:  

De biotest wordt als volgt geïnterpreteerd:  

Vloeistoffen worden in "kolonievormende  

eenheden" (KVE) per ml geregistreerd, de  

kiem belasting van de oppervlakken in KVE per  

cm
2
. De waarde wordt bepaal door de biotest  

te vergelijken met de afbeelding** op deze  

pagina.  

Hoge besmettingsniveaus kunnen een  

complete overwoekering van de kiemtester tot  

gevolg hebben.  

 

Drinkwater mag een max. kiembelasting van  

100 kolonievormende eenheden per mi water  

(=102) hebben. Een hogere waarde voldoet  

niet meer aan de drinkwaternorm.  

 

 

 

 

Houdbaarheid  

Min. 7 maanden. Bewaar de biotest op een  

koele, droge en donkere plaats. De kiemtester  

mag niet gebruikt worden als er tekenen van  

kiemgroei of van inkrimping van de  

voedingsbodem (randspleet > 1 mm) bestaan.  

De kiemtesters blijven bruikbaar zolang de  

agar zacht is en vast aan de spatel kleeft. Een  

kleine hoeveelheid water kan ontstaan aan de  

bodem van het buisje (condensaat).  

 

Alleen voor gebruik door personeel met  

voldoende beschermende kleding.  

 

Leveringsvormen  

REF 3079 10 buisjes (verpakkingseenheid)  

 

Verwijdering na gebruik:  

De gebruikte kiemtester moet als klinisch afval  

of na ontsmetting (onderdompelen in  

instrumentenontsmettingsoplossing resp.  

behandeling in een autoclaaf) bij het  

huishoudelijk afval worden verwijderd. 


