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Hygicult TPC -hygieniatestiä käyte-C
tään mikrobiologisen puhtauden seu-
rantaan kaikissa kohteissa, joissa pro-
sessin eri vaiheitten sekä puhdistuk-
sen jälkeisen hygieniatason seuran-
ta on tärkeää. Hygicult TPC - hygie-C
niatesti soveltuu hyvin esim. osaksi 
omavalvonnan tarkistuksia.

Hygicult TPC hygieniatestiliuskat

• Omavalvontaan
• Puhdistussuunnitelmien 

tekoon ja seurantaan
• Koulut
• Hoitolaitokset
• Ravintolat
• Suurkeittiöt
• Elintarviketeollisuus
• Metallin työstönesteen 

kunnon seuranta
• Helppokäyttöinen
• Sopii näytteenottoon suo-

raan elintarvikkeista
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Hygicult TPC on nopea ja luotettava menetelmä, joka ta-C
kaa toistettavat tulokset helposti ja talou del lisesti. Steriilis-
sä muoviputkessa on molemmin puolin elatusaineella pääl-
lystetty muovilevy, jossa on pintanäytteenottoa helpottava ni-
vel. Samalla testillä voidaan ottaa puhtausnäyte kahdesta eri 
kohteesta. Pakkauksen mukana toimitetaan merkintätarrat,
joilla testien nimeäminen ja erottaminen on helppoa.
Näyte otetaan painamalla elatusainelevyn pinta näytteenot-
tokohdetta vasten. Näyte voidaan siirrostaa myös steriilillä 
vanutikulla tai kastamalla levy tutkittavaan nesteeseen. Kas-
vatus tapahtuu joko huoneenlämmössä tai lämpökaapissa ja 
tulokset luetaan vaivattomasti vertaamalla pesäketiheyttä ra-
siassa olevaan mallitauluun. Levyn musta väri helpottaa tu-
losten tulkintaa.

Pakkaus: 10 kpl.
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Käyttöohje
Näytteet voidaan siirtää Hygicult TPC-levylle kolmella tavalla.
1. Kosketusmenetelmä
Pintojen ja kiinteiden näytteiden hygie-
niatasoa voidaan seurata painamal-
la levy tiiviisti kohdetta vasten. Samal-
la levyllä voidaan ottaa puhtausnäyte 
kahdestakin eri kohteesta. Levyn nivel 
helpottaa käyttöä.
2 Siirrostus vanutikulla
Hankalista kohdista näyte voidaan ot-
taa kostutetulla vanutikulla ja siirrosta-
malla mikrobit vanutikulta elatusaineel-
le. Mikrobien irrottamiseksi vanutikkua
tulee pyörittää siirrostuksen aikana.
3. Kastaminen
Nesteitä voidaan seurata kastamalla le-
vy suoraan näytteeseen niin, että mo-
lemmat elatusaineppinnat kostuvat hy-
vin. Näytteenoton jälkeen levy suljetaan takaisin muoviputkeen, jossa sitä voidaan myös turvallisesti kuljet-
taa. Hygicult TPC -hygieniatesti ei vaikuta haitallisesti tutkittavaan aineeseen, vaan tuotetta voidaan käyttää
normaalisti näytteenoton jälkeenkin.
4. Kasvatus
Merkitse näytteenottopaikka ja päivämäärä. Tulos valmistuu huoneenlämmössä 2-3 vuorokaudessa. Käyt-
tämällä lämpökaappia voidaan tulosten valmistumista nopeuttaa.
5. Tulosten tulkinta
Hygieniatason määrittämiseksi tulokset luetaan vertaamalla kasvutiheyttä mallitauluun. On tärkeää kiinnit-
tää huomio pesäkkeiden lukumäärään, niiden koolla ei ole merkitystä.
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Mallitaulu
Nesteet
PMY/ml.

103 104 105 106 107

Pinnat 
PMY/cm2.

1
Hyvin

vähäistä 
kasvua

5
Vähäistä 
kasvua

13
Vähäistä 
kasvua

45
Kohtai-
laista

kasvua

80
Paljon
kasvua

yli 100
Erittäin 
paljon
kasvua

Varastointi ja kesto
Hygicult TPC -levyjä säilytetään huoneen-
lämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä
suojattuna. Korkkiin on merkitty viimeinen
käyttöpäivä (exp), mutta tuotetta voi käyt-
tää tämän päivämäärän jälkeen 1-2 kuu-
kautta, mikäli levyssä ei ole tapahtunut
havaittavaa kuivumista.
Hävittäminen
Käsittele saastuneita/käytettyjä levyjä va-
rovasti. Levyt voidaan hävittää polttamal-
la tai desinfi oimalla. Desinfi ointi tapahtuu
parhaiten upottamalla käytetyt levyt tulpat
auki desinfektioliuokseen yön yli. Desinfi -
oinnin jälkeen käytetyt levyt voidaan hävit-
tää normaalin jätteen joukossa.
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1. N. 10 x 10 cm alue kostutetaan puhtaalla vedellä.

2. Pintaa hangataan voimakkaasti testerillä. (Testerissä 
on suojakalvo, joka on rikottava että testi toimii.)

3. 30 sekunnin kuluttua testiliuskasta näkee,
että pinnalla oli proteiinijäämiä.

Lautanen, johon on annettu kuivua ohuesti maitoa.

Testiliuskan tulkinta.

Puhdas Hieman jäämiä Välttävä Huono

Nopea, helppokäyttöinen hygieniatestausliuska.
Clean Card Pro näyttää nopeasti, onko pinnalla 
proteiinijäämiä. Proteiinijäämät voivat toimia kas-
vualustana erilaisille taudinaiheuttajille, joten seu-
raamalla proteiinijäämiä voidaan seurata helposti
ja nopeasti puhdistustulosta.

• Hygieniatestaukseen
• Puhdistustuloksen seuranta
• Astianpesukoneiden toiminnan 

varmistus
• Nopea, helppokäyttöinen, tulokset 30 

sekunnissa
• Ei tarvitse kasvatusta lämpökaapissa

Clean Card Pro hygieniatesteriliuskat
Proteiinijäämät havaitseva pikatesti

Pakkaus 25 kpl liuskoja + 
suihkepullo kostutukseen


