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Příjem a skladování vzorků 

•  Při příjmu vzorku zaznamenejte datum dodání, skladujte jej při teplotě 2-8ºC až do provedení 
analýzy. 

•  Vzorky  by měly být analyzovány dle termínů uvedených na webové stránce 
https://www.lgcpt.com/portal 

Mikrobiologické vzorky 

Údaje o vzorku 

• Vzorek představuje ‘skutečný’ vzorek želatiny, který může, ale nemusí obsahovat cílový/é 
organismus/y v různých inokulačních koncentracích. Může být přítomna běžná mikroflóra 
pozadí.  

Rozpuštění  

1. Analyzujte celý vzorek, před ředěním jej nedělte.  
2.  Proveďte ředění vzorku podle jeho typu  a podle níže uvedených instrukcí a dále pokračujte 

krokem 3: 
 

Pro zjištění počtu organismů proveďte první ředění vzorku 1:10 přidáním např. 90 ml vámi 
zvoleného diluentu k 10 g vzorku.  

 
Pro analýzy na přítomnost/nepřítomnost mikroorganismu zřeďte vzorek diluentem nebo 
obohaceným bujónem postupem běžně prováděným ve vaší laboratoři.  

 
3.  Za aseptických podmínek vzorek důkladně promíchejte. 
4.  Nechte vzorek stát při pokojové teplotě po dobu minimálně 60 minut, ne však déle než 90 minut.  

Provádění analýzy 

Bezprostředně před analýzou vzorek důkladně promíchejte a proveďte analýzu metodou běžně 
používanou ve vaší laboratoři. 

 
Chemické vzorky 
 
Stanovení popele  
Příprava vzorku 
1. Do vhodné nádoby, která byla předem vyžíhána, ochlazena a zvážena, odvažte přibližně 5,0 g 
želatiny k 0,001 g. 
2. Přidejte 1,5-2 g parafinu pro zamezení ztrát při rozpínání. 
3. Opatrně zahřívejte na elektrickém vařiči nebo v peci dokud nedojde ke spálení vzorku. 
4. Dokončete spálování vzorku v peci při teplotě 550ºC po dobu 15-20 hodin. 
5. Vychlaďte vzorek v exikátoru. 
6.Zvažte vzorek a počítejte s procentuálním zbytkem. 
 
Obsah popele vyjádřený jako % popele se rovná: 
% popele = (hmotnost popele) / (hmotnost vzorku) x 100% 
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Stanovení síly gelu (Bloomova hodnota) 
Příprava vzorku 
1. Přístroj: analyzátor textury nebo gelometr s válcovým pístem o průměru 12,7 ± 0,1 mm s 
povrchovým tlakem a ostrým spodním okrajem nebo láhev s vniřtním průměrem 59 ± 1mm a výškou 
85 mm. 
2. Nastavení dle výrobce. Odstup 4 mm, rychlost 0,5 mm/s. 
3. Metoda. Provedení duplicitně. Navažte do lahve 7,5 g substance do každé lahve.  
Přidejte 105 ml vody R, umístěte hodinové sklíčko a nechte stát 1-4 hodiny. Zahřejte ve vodní lázni 
na teplotu o 65 ± 2°C po dobu 15 minut a a umístěte láhev do termostatu s teplotou lázně 10.0 ± 
0.1 °C. Zajistěte, že lahev je umístěna na horizontální platformě. Uzavřete lahve zátkou  a nechte 
stát po dobu 17 ± 1 hodin. Vyjměte lahve z lázně a otřete vodu z povrchu lahví. Umístěte obě lahve 
do přístroje, tak, aby se píst dotýkal vzorku co nejblíže středu a začněte s měřením. 
4. Zaznamenejte průměrný výsledek dvou měření. 
 
Stanovení izoelektrického bodu 
1. Připravte si 5% roztok a deionizujte iontoměničovou pryskyřicí 
2. Změřte pH roztoku při 30ºC odečtem odpovídajícího izoelektrického bodu želatiny 
 
Stanovení vlhkosti  
Příprava vzorku  
1. Umyjte pečlivě evaporační misku horkou vodou.  
2. Vložte misku do pece na 105ºC alespoň na jednu hodinu.  
3. Zchlaďte misku v exikátoru až na pokojovou teplotu.  
4. Odvažte přibližně 5,0 g želatiny s přesností na miligram a zaznamenejte hmotnost vzorku (m0) a 
hmotnost vzorku včetně evaporační misky (m1).  
5. Umístěte evaporační misku se vzorkem do vysoušecí pece  na teplotu 105 ± 2ºC po dobu 16 až 18 
hodin.  
6. Ochlaďte misku v exikátoru na pokojovou teplotu a odvažte s přesností na miligram (m2), zvažte a 
přepočítejte na procentuální zbytek.  
 
Výsledek  
Vlhkost vyjádřená jako procento hmotnosti je rovna:  
% vlhkosti = [(m1) – m2) / m0] X 100%  
kde: m0 je hmotnost vzorku v gramech, m1 je hmotnost evaporační misky a vzorku v gramech před 
vysušením, M2 je hmotnost vzorku a evaporační misky v gramech po vysušení.  
 
Stanovení pH  
1. Rozpusťte 1,00 g želatiny ve vodě zbavené oxidu uhličitého R při teplotě 55 °C, zřeďte 100 ml  
se stejným rozpouštědlem a nechte roztok stát při této teplotě po dobu provedení testu 
 
 
 
R - voda zbavená oxidu uhličitého: vody, která byla prudce vařena po několik minut  během chlazení 
a skladování chráněna před atmosferickým tlakem 
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Stanovení viskozity   
1. Navažte 7,50 ± 0,01 g želatiny do lahve nebo 150ml kádinky.  
2. Přidejte 105,0 ± 0,2 g deionizované vody, často míchejte až dojde k suspendaci želatinových 
částic.  
3. Zakryjte a nechte stát po dobu 1–3 hodin při pokojové teplotě. 
4. Rozpusťte vzorek při teplotě 65ºC ve vodní lázni po dobu 10–15 minut, míchejte dle potřeby.  
5. Jakmile teplota roztoku dosáhne 61ºC a vzorek je zcela rozpuštěn a promíchán, přeneste roztok 
do pipety pro měření viskozity a stanovte viskozitu.  
6. Prstem zakryjte kapilární konec pipety a napipetujte roztok tak, aby byl přibližně 1cm nad horní 
značkou.  
7. Umístěte teploměr do pipety a pomalu jím pohybujte nahoru a dolů až do konstantní teploty 60,00 
± 0,05ºC.  
8. Vyjměte teploměr z pipety.  
9. Odečtěte a zaznamenejte požadvaný čas pro prostup 100ml roztoku z tuby kapiláry pipety. Stopky 
zapněte ve chvíli, kdy se tekutina dotkne horní linie pipety. Stopky zastavte ve chvíli, kdy linie roztoku 
dosáhne nejnižší linii pipety.  
10. Zaznamenejte naměřený čas na desetiny sekundy, tato hodnota se nazývá hodnota efluxu. 
 
Výpočet viskozity 
Viskozita  (na nejnižžší mP) při 60ºC vzorku s efluxním časem t (v sekundách), výpočet dle:  
V = ( At – B/t ) x d  
A, B = A a B pipetové konstanty 
t = efluxní čas v sekundách 
d = hustota roztoku (pro roztok želatiny 6.67% při 60ºC d = 1.001)  
 

Záznam výsledků 

• • Všechny výsledky analýz mají být  zaslány prostřednictvím naší webové strany PORTAL. 
• • Najděte si, prosím, webovou stranu http://www.lgcpt.com/portal     
• • Přihlaste se pomocí svého laboratorního ID čísla, uživatelského jména a hesla. 
• • Uživatelská příručka pro PORTAL je ke stažení v sekci „Help“.      
 
 
 
Neváhejte kontaktovat místní kancelář nebo náš tým, pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc. 
Tel: +44(0)161 762 2500 
Email: support@lgcpt.com 

Bezpečnost 

• • Mikrobiologické vzorky obsahují živé mikroorganismy a jsou dodávány za předpokladu, že 
objednávající má vhodně vyškolený a kvalifikovaný personál, který s nimi bude zacházet 
bezpečně. Vzork mohou být otevřeny pouze kvalifikovaným personálem v laboratoři. 

• • Informace o bezpečném zacházení a likvidaci vzorků naleznete v bezpečnostním listu. 
 
 


