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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Đĩa thạch RYNAN® VBM100A - dùng để phân lập, phát hiện, định lượng các loại vi khuẩn
VIBRIO spp. Bao gồm V. parahaemolyticus, V. Vulnificus/V. cholera và V. alginolyticus trong lĩnh
vực thủy sản. Không những thế, đĩa thạch RYNAN® VBM100A còn dùng để đánh giá mức độ
vi khuẩn gây trong ao nuôi, kết hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo và đưa ra các giải pháp thiết
thực để khuyến cáo đến người nuôi.
Kiểu hình đặc trưng của vi khuẩn phát hiện trên đĩa thạch:
• V. parahaemolyticus → màu tím hoa cà hoặc màu xanh dương đậm.
• Vulnificus / V. cholerae → xanh rêu đến xanh ngọc.
• V. alginolyticus → không màu đến màu kem.
Thành phần của sản phẩm:
• Đĩa thạch RYNAN® VBM100A.
• Ống tiêm y tế chia vạch thể tích 1ml.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM TRA MẪU NƯỚC AO TÔM VỚI ĐĨA THẠCH
RYNAN® VBM100A
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Chuẩn bị đĩa thạch RYNAN® VBM100A và liên kết đĩa với ao nuôi cần kiểm tra
mẫu nước của ao.
Mở camera của điện thoại, quét mã QR code của ao nuôi để vào giao diện làm
việc với ao nuôi trong ứng dụng RYNAN® MEKONG. Chọn tính năng “Đếm vi sinh”.
Quét mã QR code của đĩa thạch cần kiểm tra và xác nhận đồng ý để khai báo đĩa
sử dụng cho ao nuôi hiện tại.
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Tiêm 0.1ml mẫu nước ao nuôi lên bề mặt thạch của đĩa RYNAN® VBM100A
Dùng ống tiêm đi theo từng đĩa hút 0.1ml mẫu nước ao tôm, tiêm chuyển toàn bộ
thể tích mẫu từ ống tiêm sang bề mặt thạch chứa trong đĩa, ở vị trí giữa đĩa. Dán bịt
kín lỗ vừa tiêm mẫu bằng băng keo trong (đã kèm theo đĩa).
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Nghiêng đều nước mẫu ao tôm trên bề mặt đĩa và tiến hành ủ đĩa thạch.
Nghiêng đều đĩa thạch sao cho dung dịch nước mẫu ao tôm trãi đều khắp bề mặt
thạch. Tiếp tục nghiêng cho đến khi thấy bề mặt thạch khô hoàn toàn. Để yên đĩa
đã cấy ủ ở nhiệt độ phòng, trong tối, tránh ánh sáng trực tiếp.

4

Đọc kết quả đĩa thạch vi khuẩn bằng App trí tuệ nhân tạo RYNAN® MEKONG.
Đọc kết quả thử vi khuẩn VIBRIO sp. Sau 24h ủ, mở camera của điện thoại, quét mã
QR code đĩa thạch đã ủ. Ứng dụng RYNAN® MEKONG được mở đến giao diện chụp
ảnh đĩa vi sinh. Trước khi chụp ảnh cần tháo lớp màng trên mặt đĩa thạch. Sau
khoảng 1 đến 3 giây hệ thống tự động phân tích trả kết quả định lượng và tùy theo
mật độ các loại vi khuẩn VIBRIO spp. sẽ đưa ra giải pháp xử lý.
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Khử trùng đĩa bằng BKC80, dung dịch 20% sau khi đọc kết quả để đảm bảo
an toàn sinh học.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN - HẠN SỬ DỤNG CỦA ĐĨA THẠCH
RYNAN® VBM100A

Thời hạn sử dụng: 3 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện nhiệt độ
thường, đóng gói kín và tránh ánh sáng trực tiếp.
CẢNH BÁO
• Không sử dụng các đĩa môi trường có biểu hiện bị nhiễm hoặc bất kì
dấu hiệu hư hỏng nào.
• Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng.

Video HDSD

