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Kullanım Amacı

 Fungi Kit, kedi, köpek, kemirgen, at, domuz ve sığırlarda Microsporium, Trichophyton, Epidermophyton, Malassezia  ve Candida etkenlerinin neden 
olduğu fungal infeksiyonlarının tanısında kullanılan bir kittir.

Kit Çalışma Prensibi

 Fungal infeksiyonlar, deri, tırnak, saç ve stratum korneum gibi keratinize dokuları etkileyen mikotik etkenlerin neden olduğu infeksiyonlardır.
Fungi Kit,  Dermatofit Red Kit, Candida Rainbow Kit ve Malassezia  Purple Kit olmak üzere 3 farklı tanı kitinden oluşmaktadır. 
Dermatofit Red Kit, Microsporium, Trichophyton, Epidermophyton etkenlerinin; Candida Rainbow Kit, Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, 
Candida glabrata, Candida kefyr, Candida parapsilosis etkenlerinin; ve Malassezia Purple Kit ise Malassezia sp. etkeninin tanısında kullanılmaktadır.
 Dermatofit Red Kit, Dermatofit etkenlerinin büyümeleri esnasında renginin sarıdan kırmızıya doğru bir renk değişikliği göstermesi esasına dayanır. 
Candida Rainbow Kit, Candida etkenlerinin büyümeleri esnasında oluşan üremelerde açık yeşil, mor, mavi ve krem renklerin oluşması esasına dayanır. 
Malassezia  Purple Kit, Malassezia etkenlerinin büyümeleri esnasında oluşan üremelerde leylak renginin oluşması esasına dayanır.  
Petri kapları 28-32 °C’de inkube edildiğinde, renk değişikliği ikinci günden sonra görülmeye başlar. Petri kapları oda ısısında (25 °C’de) inkube 
edilirse renk değişikliği 0-12 gün içinde görülmektedir. Bu süreler dışında oluşan herhangi bir renk değişikliği pozitif olarak değerlendirilmemektedir.
 Fungi Kit,  numuneyi kültüre etme sürecini kolaylaştıran bir plaka şekline sahiptir ve etkenlerin birbirleriyle 
örtüşmeden büyümesine izin verir, bu da onların görselleştirilmesini kolaylaştırır. Böylece fungal etkenlerinin tanımlanmasını 
ve üreyen kolonilerden selefon bant ile hazırlanan preparatlarının bir mikroskop altında incelenmesini kolaylaştırmaktadır.

Kit İçeriği

1 set Fungi Kit (Dermatofit Red Kit, Candida Rainbow Kit, Malassezia  Purple Kit)
1 adet Reaktif Solusyon
1 adet tek kullanımlık steril öze 
1 adet lam
1 adet kullanma kılavuzu

Saklama Koşulları

Karanlık ve serin bir yerde 2-8 ℃’de saklayınız. 
Derin dondurucuda saklamayınız.

Uyarılar ve Önlemler

1. Sadece laboratuvar kullanımı içindir.
2. Doğru sonuç alabilmek için kullanım talimatlarını eksiksiz uygulayınız.
3. Kit içeriği kullanıldıktan sonra oluşan atıklar tıbbi atık niteliğindedir.
4. Petri kaplarının güvenlik bantlarını kullanıncaya kadar açmayınız.
5. Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.
6. Sadece in-vitro kullanım içindir.
7. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Kit Protokolü

1. Güvenlik bandını petri kabından uzaklaştırınız.
2. Örneklemenin yapılacağı deri vb. alanların çok kirli olması ve aşırı kabuklanma durumlarında ön temizliğini yapınız. Ön temizlik esnasında mantar önleyici 
maddeler kullanmayınız.
3. Lezyonlu bölgeden Wood Lambası eşliğinde bir miktar kıl, kabuk ve/veya deri kazıntısı örneğini steril bir pens yardımıyla alınız.
4. Alınan örneği Fungi Kit içeriğinde bulunan Dermatofit Red Kit, Candida Rainbow Kit, Malassezia Purple Kit’lerinin merkezlerine üst kapağını aralayarak yüzeye 
temas etmeden bırakınız. 
5. Kitlerin merkezine bırakılan örnekleri, üst kapağı aralayarak kitin içeriğinde bulunan tek kullanımlık steril öze yardımı ile Dermatofit Red Kit içerisine gömünüz,  
Candida Rainbow Kit ve Malassezia Purple Kitin yüzeyüne sürünüz ve ters çeviriniz (etiketli yüz yukarı bakacak).
6. Ters çevrilmiş kitleri 28-32 °C aralığında ışık almayacak şekilde inkubasyona bırakınız.
7. İnkibasyonun yirmidördüncü saatinden sonra fungal büyüme ve/veya renk değişimi olup olmadığını görmek için plakayı günlük olarak gözlemleyiniz.
8. Üreme görülen kitlerin inkibasyonunu sonlandırınız. 
9. Üreme görülen Dermatofit Red Kit için lam üzerine 1 damla reaktif madde damlatınız. (Kullanmadan önce şişenin damlalık kısmını deliniz)
10. Selefon bant yardımı ile üreme görülen bölgeden temas yoluyla örnekleme yapıp lam üzerindeki kontrast madde üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.
11. Hazırlanan preparatı mikroskop altında inceleyiniz.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dermatofit Red Kit:

Kit ortamında renk değişimi meydana gelmesi pozitif sonuç olarak değerlendirilir. Renk değişimi ilk 
kolonilerin büyümesinden önce veya aynı zamanda meydana gelir. Dermatofit kolonileri beyaz renklidirler 
ve Dermatofit Red Kit yüzeyinde yanda bulunan resimdeki gibi görülürler. Kültür ortamında renk değişikliği 
olmadığında negatif bir sonuç ortaya çıkar. Kit üzerinde büyüme, renk değişimi olmadan meydana gelebilir 
(saprofit floradan dolayı), ancak bunlar gri, kahverengi veya yeşil renkli kolonilerdir ve dermatofit 
mantarlarında olduğu gibi beyaz renkli değildirler. Bu durumlarda, sonuç her zaman negatif kabul edilmelidir.



  Fungi Kit

destek@genartekno.com www.genartekno.com

Candida Rainbow Kit
 
Kit yüzeyinde görülen fungal üremelerde farklı renklerin meydana gelmesi pozitif sonuç olarak değerlendirilir. Candida kolonileri açık yeşil, mavi, mor krem 
renklidirler ve Candida Rainbow Kit, yüzeyinde aşağıdaki gibi görülürler:

Fungal Etken                   Üreme Sonucu Görülen Koloni Rengi

Candida albicans
Candida tropicalis
Candida krusei
Candida glabrata
Candida parapsilosis
Candida kefyr

Açık Yeşil
Mavi
Mor

Krem
Krem
Krem

Kültür ortamında renk değişikliği olmadığında negatif bir sonuç ortaya çıkar. Kit üzerinde büyüme, renk değişimi olmadan meydana gelebilir 
(saprofit floradan dolayı), ancak bunlar gri, kahverengi renkli kolonilerdir. Bu durumlarda, sonuç her zaman negatif kabul edilmelidir.

Malassezia Purple Kit

Kit yüzeyinde görülen fungal üremede leylak renkli kolonilerin meydana gelmesi pozitif sonuç olarak değerlendirilir. Malassezia Purple Kit, yüzeyinde üreyen 
koloniler aşağıdaki gibi görülürler: 

Fungal Etken                   Üreme Sonucu Görülen Koloni Rengi

Malassezia sp.                                              Leylak

Kültür ortamında renk değişikliği olmadığında negatif bir sonuç ortaya çıkar. Kit üzerinde büyüme, renk değişimi olmadan meydana gelebilir (saprofit floradan 
dolayı), ancak bunlar gri, kahverengi ve yeşil renkli kolonilerdir. Bu durumlarda, sonuç her zaman negatif kabul edilmelidir.

Kolonilerden Hazırlanan Preparatların Mikroskop Altında İncelenmesi

Dermatofit Red Kit yüzeyinden hazırlanan preparatlar mikroskop altında incelendiğinde, makrokonidialar gözlemlenmekte ve türler arasında ayırıcı tanının yapılması 
sağlanabilmektedir .

Candida albicans
Candida glabrata

Candida tropcalis

Candida krusei

Malassezia sp.


