
Кат. №

Easicult Combi 10 тестів 67987

Easicult Combi PP 10 тестів 05984

Easicult M 10 тестів 67686

Easicult TTC 10 тестів 67683

Easicult TTC PP 10 тестів 05988

Cultura M 230 V 129997/05866

?Cultura M 110/115 V 132754/06266

?Cultura M 230 V (with a UK plug) 133192

?Cultura M 12 V (with a car plug) 132697

Термометр 129981/05724

Тримач труб 139248

Простий у використанні!

Занурьте, або змажте Інкубуйте Порівняйте

Контакти
ТОВ «Агротест Україна»

02002, Украина, г. Киев, 
ул. Сверстюка, 52В

+38 (044) 379 31 37
+38 (050) 201 01 14
+38 (067) 320 04 07

Aidian® and Easicult® are registered trademarks of Aidian Oy. Aidian develops, manufactures and markets  
diagnostic test systems for healthcare professionals with over 40 years of experience.

Інкубатор Cultura M призначений для легкого та 
зручного культивування на місці з температурним 
діапазоном 25–45°C. Також наявний термометр та 
тримач для зручного інкубування туб.

Easicult®

Мікробіологічний 
контроль для різних 
галузей промисловості.Продукт

https://agu.com.ua

https://ikf.kiev.ua/g23868543-mikrobiologicheskij-kontrol
https://agu.com.ua/product/mikrobiologicheskiy-kontrol/opredelenie-mikrobiologicheskoy-chistoty/testy-na-opredelenie-mikrobiologicheskoy-chistoty-/


Простий у використанні

• Tри простих кроки:
відбір-інкубація-інтерпретація

• Немає необхідності в мікробіологічних
навичках чи тренінгах

• Проста інтерпретація результату -
немає необхідності підраховувати
колонії

Невибагливий

• Тривалий термін зберігання

• Зберігання при кімнатній температурі

• Транспортабельний

• Інкубація при температурі
навколишнього середовища або в
інкубаторі для швидшого результату

Надійний

• Продукт високої якості, яким
користуються у всьому світі

• Сталий метод з багаторічним
досвідом

Сфери застосування

• Рідини в целюлозно-паперовій
промисловості

• Рідини для металургії

• Промислові мастильно-
охолоджуючі рідини

• Паливо, мастила, дизель, біодизель

• Фарби, пігменти, лаки

• Виробники автомобілів та інших
транспортних засобів

• Градирні, охолоджуючі води

• Косметична промисловість

• Паливні баки: авіаційна
промисловість, кораблі, катери

Мікробіологічний 
контроль для різних 
галузей 
промисловості.
Тест-слайди Easicult - це культуральний метод, який призначений 
для моніторингу мікробного забруднення в промислових рідинах. 
Тест можна використовувати безпосередньо "на місці" без будь-
якої підготовки. Слайди також можна використовувати, як зручне 
транспорте середовище, якщо необхідний подальший аналіз 
зразків.

Доступні продукти

Easicult® Combi призначений для загального контролю чистоти.  Середовище TTC 
використовується для визначення загальної кількості бактерій, тоді як агар з 
бенгальським рожевим слугує для виділення дріжджів та плісняви. Тест з 
поліпропіленовою тубою забезпечує кращу стабільність при зберіганні тоді, як 
полістирольна туба стійкіша при використанні в різних температурних умовах. 

Easicult® M містить солодовий агар для виявлення грибної контамінації.

Easicult® TTC містить ТТС агар для визначення загальної кількості бактерій. Продукт 
випускається в ПП та ПС тубах.




