Anvisningar för hygienkontroll med
tryckplattor!
Hygienkontroll med tryckplatta görs för att kontrollera att diskning och rengöring av kök och
produktanläggningar fungerar. Minst 5 stycken plattor bör användas för att man skall kunna bedöma
resultatet. Använd dem med fördel på olika typer av arbetsytor t ex skärbrädor, arbetsbänkar och
skärmaskiner. Ytorna skall vara rengjorda och torra. Tryckplattorna rekvireras från laboratoriet.
OBS! att plattorna INTE ska förvaras i kyl innan användning.

Så här gör du:
Kontrollera först att tryckplattan har gel på båda sidor om plattan i
tillräcklig mängd. Gelen skall sticka upp några millimetrar ovanför
plastplattan. Lämplig provtagningstidpunkt är på morgonen innan
arbetet kommit igång, eller annan för verksamheten lämplig
tidpunkt.
Tag av locket på röret och tag ut den sk. Sliden utan att vidröra
agarytan (geleytan) med fingrarna.
Tryck sedan plattan försiktigt mot den yta som skall kontrolleras så
att hela gelen kommer i kontakt med ytan. Plastplattan är ledad
vid korken, så det går att böja plattan lite. Båda sidorna av Sliden
ska användas för samma föremål men på olika ställen.
Stoppa tillbaka plattan i röret, skruva åt locket och märk röret.
Odla på egen hand i förhöjd rumstemp. Tex ovanpå ett kyl eller
frys i 3-5 dagar.
Om du vill att vi skall hjälpa dig med avläsningen, fyller du i
följesedeln för hygienkontroll noga. Förvara rören i rumstemp. och
transportera eller skicka dem till laboratoriet samma dag som
provtagning skett. Rören kan skickas i ett vanligt kuvert.
o
o
Rören odlas därefter hos oss i 35 C – 37 C i 48 timmar.

Hygienkontroll med tryckplattor
Tolkning av resultat på hygienkontroll med
tryckplattor. Renligheten bestäms efter hur många
bakterier som växt fram /cm2.
Den totala ytan på båda sidor av tryckplattan är
19 cm2

Bra rengöring

<1 /cm2 = <19 ”prickar ”/platta

Bristfällig rengöring 1-3/cm2 = 19-57 prickar /platta
Dålig rengöring

>3 /cm2 = > 58 prickar /platta

Beställning av provtagningsmaterial gör du enklast via vår hemsida: www.eurofins.se
Eller genom att kontakta kundsupport: 010-4908310

www.eurofins.se

