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Kalibrering af apparat 

1. Til kalibrering anvendes en sort kuvette og en kuvette med en fluorescens standard (rødt låg). Hæld væsken (fluoroscens-standarden)  i 
kuvetten. 

2. Tænd apparatet (ON).  Der skal stå UV og 0,0 på displayet 

3. Tryk CAL og tryk derefter hurtigt ENTER. Indsæt sort kuvette og tryk ENTER igen.   

4. Indsæt så kuvetten med fluoroscensstandard og tryk ENTER.  Displayet siger så ”Calibration completed?” hvorefter der trykkes på ENTER. 

5. Nu tjekkes kalibreringen ved at trykke READ mens kuvetten med fluorescens-standarden stadig er i apparatet. Den målte standard-værdi skal 
være inden for de kriterier, som kan ses på bagsiden af instrumentet, og skal noteres i beregningsarket som ”målt standard værdi”. 

Udførelse af test 

1. Til hver prøve skal der bruges 1stk. Substrat, 1 stk.Activator og 2 stk. Developer.        De skal tages ud af køleskab ca. 30 min før brug. 

2. Der skal derudover bruges: 2 pipettespidser (100µl) per prøve. 

3. Sæt prøverne (vatpindene) i stativet, og herefter et Substrat-rør og en kuvette med Developer rør for hver prøve. Alle væsker skal have 
stuetemperatur. 

4. Klargør substratet ved at hælde indholdet af Activator røret i Substrat røret. Sæt låget på og omryst.  

5. Fjern Developer-røret fra kuvetten. For hver prøve overføres 100 µl af Substrat-opløsningen med pipetten til den tomme kuvette. Rør ikke 
ved spidsen af pipettespidserne og tjek altid visuelt, at der er den rette mængde væske i pipettespidsen.  

6. Hæld indholdet af Developer røret over i kuvetten. Mål herefter på kuvetten og notér værdien som blindværdi (BV). Proceduren gentages for 
alle prøver. 

7. Smid kuvetten ud og sæt en ny Developer klar i stativet. 

8. Tjek temperaturen og sæt stopur. Rumtemperatur skal være mellem 18-30 °C. Reaktionstiden fremgår af Reaktionstid/Temperatur, som 
findes på bagsiden. Notér temperatur og reaktionstid på data- og beregningsark.   

9. For alle prøver løsnes vatpinden fra røret og sættes klar på kanten af røret så den er nem at få fat på.   

10. Overfør nu hurtigt vatpindene til Substrat-rørene og start stopuret når den sidste vatpind er overført. Nu er reaktionen startet.   
Mas vatpinden ind i siden af røret for at løsne vattet og øge tilgængeligheden for substratet. 

11. Når uret ringer bevæges vatpinden op og ned et par gange for at omrøre væsken hvorefter vatpindene fjernes fra Substrat-rørene. 

12. Umiddelbart derefter overføres 100 µl af Substrat-opløsningen til den nye kuvette. Tag væske fra den øverste del af Substrat-røret, så 
mængden af partikler mindskes så meget som muligt. Hæld herefter indholdet af Developer-røret oven i kuvetten. 

13. Aflæs kuvetten og notér analyse værdien (AV) på data- og beregningsark.  

14. Beregn Mycometer surface Fungi værdien; (MSFV).         MSFV = AV - BV 

NB. Hvis anvendelsen er til kvalitetskontrol og prøven dumper afrensningen, skal kuvetten tjekkes for turbiditet (uklarhed). Er der partikler i 
væsken skal indholdet af kuvetten filtreres, hvorefter der skal måles igen.. 

Mycometer® surface Fungi - Hurtig protokol 
 

 Dette er en hurtig oversigt over de basale trin i analysen for personer, der allerede har erfaring med at køre denne analyse. For grundig gennemgang, se 
venligst Mycometer® surface Fungi manualen. 
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Mycometer surface Fungi 
 

 

Celsius  
(temperatur) 

Reaktionstid 
 (min:sek)  

Fahrenheit 
(temperatur) 

18.0  42:00  64.4 

18.5  40:35  65.3 

19.0  39:14  66.2 

19.5  37:55  67.1 

20.0  36:40  68.0 

20.5  35:27  68.9 

21.0  34:17  69.8 

21.5  33:09  70.7 

22.0  32:04  71.6 

22.5  31:01  72.5 

23.0  30:00  73.4 

23.5  29:02  74.3 

24.0  28:05  75.2 

24.5  27:11  76.1 

25.0  26:18  77.0 

25.5  25:28  77.9 

26.0  24:39  78.8 

26.5  23:52  79.7 

27.0  23:06  80.6 

27.5  22:22  81.5 

28.0  21:40  82.4 

28.5  20:59  83.3 

29.0  20:20  84.2 

29.5  19:41  85.1 

30.0  19:05  86.0 


