


 Fungi Kit, hayvanlarda görülen maya ve mantarlardan kaynaklanan zoonoz dermatidlerin tanısında pratik 

ve kesin sonuç veren, kullanıma hazır bir kittir.  Özellikle deri, tırnak, saç ve kornea gibi keratinize dokular-

da tür ve alt tür tayini yaparak sunduğu ileri laboratuvar tetkikleriyle hekimin tedavi başarısını yükseltir.  

FUNGİ KİT’İN KULLANIMI: 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.Fungi Kit’ i + 4 °C’dan oda ısısında ekimin yapılacağı alana çıkartın (Şekil A). 

2 Güvenlik bandını petrilerden uzaklaştırın (Şekil B). 

3. Steril bir pens veya bistüri ucu yardımıyla lezyonlu bölgeden kıl ve / veya deri kazıntısı alarak “Steril 
Örnek Toplama Kabı”nda biriktirin (Şekil C). 

     

Dermatofit Red Candida Rainbow Malassezia Purple 

 4.Alınan numuneyi Fungi Kit içeriğinde bulunan Dermatofit Red, Candida Rainbow ve Malassezia Purple 

petrilerine, üst kapaklarını aralayarak yüzeye temas etmeden merkezine bırakın (Şekil D,E,F). 

      

5. Üst kapağı aralayarak petri 

merkezine bıraktığınız numune-

lerin ekimlerini, kit içeriğinde bu-

lunan tek kullanımlık öze yardı-

mıyla yapın (Şekil G). 

6. Ekim işlemindeki en önemli 

nokta, Dermatofit Red içerisine 

kıl numunelerini gömmek,  Can-

dida Rainbow ve Malassezia 

Purple’da ise yüzeye sürme işle-

mi yapmaktır (Şekil H).  

7. Ekim işlemleri tamamlanan pet-

rileri etiketli tarafı yukarı bakacak 

şekilde ters çevirerek 30°C ‘da 

inkubasyona bırakın (Şekil I). 

 8. Ekimlerden 24 saat sonra fungal üreme ve/veya renk değişimi olup olmadığını görebilmek için petrileri  

her gün gözlemleyin. 

9. Üreme görülen kitlerin inkubasyonunu sonlandırın. 

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 Dermatofit Red: 

Petrilerde 10(on) güne kadar gözlenen beyaz renkli üremelerde (Şekil İ) sonuç POZİTİF (+)  olarak de-
ğerlendirilir. Renk değişimi, kolonilerin büyümesinden önce veya kolonilerin büyümesiyle aynı anda göz-
lenebilir. Renk değişimi olmadan gözlenen büyümeler ile  kahverengi veya yeşil renkli koloniler NEGATİF
(-) sonucun göstergesidir.  

Dermatofit spp.’de tür tayini, yüzeyden hazırlanan preparatların mikroskop altında incelenmesiyle yapılır. 
Bu amaçla; Fungi Kit içeriğinde pastör pipetinin içinde bulunan reaktifi, pipetin uç kısmını keserek yine kit 
içeriğinde yer alan lam üzerine 1 (bir) damla olacak şekilde damlatın. Üreme görülen bölgeden selefon 
bant teması ile alınan numuneyi reaktif maddeyle temas edecek şekilde lamel gibi kapatın. Hazırladığınız 
preparatı 40 x ‘lik objektifle aşağıdaki görüntüleri baz alarak mikroskopta inceleyin.                                                

        

 Candida Rainbow: 

Candida Rainbow petrisinin 36 (otuz altı) saate kadar yapılan inkubasyonunda kit üzerinde görülen fark-
lı renklerdeki üremelerde sonuç POZİTİF (+) olarak değerlendirilir. Candida kolonileri açık yeşil, mavi, 
mor ve krem renklidirler. Bunun dışında üreyen her koloni oluşumunda sonuç NEGATİF (-) olarak değer-
lendirilir. 
      

      

    

 ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR: 

*Kitler +4 °C ‘da buzdolabında taban ve üst kısmı dik duracak şekilde saklanmalıdır.  

*Kitler uygun koşullar altında saklandığında raf ömrü 3 (üç) aydır. 

*Kit yüzeyinde saprofit floradan kaynaklanan ve renk değişimi olmadan gözlenen tüm büyümelerde sonuç NEGA-
TİF (-) olarak değerlendirilir.  

*Kit içerisindeki reaktif madde, sadece Dermatofit Red için spesifiktir.  

*Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. 

*Kullanım sonrası veya kullanım dışı olması durumunda, veteriner tıbbi ürünlerinden kaynaklanan atık materyaller 
yerel gerekliliklere uygun şekilde imha edilmelidir. 

Trichopyton  makrokonidia  Epidermophyton  makrokonidia  Microsporum makrokonidia  

Candida albicans Candida tropicalis Candida krusei 

Candida glabrata Candida parapsilosis Candida kefyr 

Malassezia sp. 

 Malassezia Purple 

Malassezia Purple petrisinin 36 saate kadar yapılan inkubasyonunda, kit yü-
zeyinde leylak renkli kolonilerin görülmesi  POZİTİF (+) sonucu gösterirken, 
renk değişimi olmadan meydana gelen gri, kahverengi ve yeşil koloniler sapro-
fit floradan meydana geldiği için her zaman NEGATİF ( - ) sonucu  göstermek-
tedir.   
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