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Chlamydia Rapid Test 
(Pro profesionální použití, kat. číslo 1100-20) 

C03-0007-CZ, Verze 5.0 

Chlamydia Rapid Test pro vzorky moči od mužských pacientů 
 
Použití 

Chlamydia Rapid Test je rychlá imunochromatografická analýza pro kvalitativní detekci antigenu 
chlamydií in vitro ve vzorcích moči mužských pacientů. Chlamydia Rapid Test je určen jako 
pomocný prostředek při diagnostice chlamydiových infekcí. Vzhledem k tomu, že mnoho případů 
chlamydiových infekcí probíhá bezpříznakově, lze test použít také pro screening u sexuálně 
aktivních mužů v situacích, kdy je dávána přednost rychlému výsledku ze vzorku moči. 
  
Souhrn a vysvětlení 

Genitální infekce způsobené patogenem Chlamydia trachomatis patří mezi nejčastější sexuálně 
přenosné bakteriální infekce. Ve Spojených státech se odhaduje každoročně vznik 4 milionů 
nových případů a v západní Evropě 5 milionů nových případů, přičemž největší počet nových 
chlamydiových infekcí se objevuje v jižní a jihovýchodní Asii, následuje subsaharská Afrika, 
latinská Amerika a Karibik, s nejvyšším výskytem nových případů v subsaharské Africe. 1 
Následky této infekce mohou být závažné, včetně epididymitidy u mužů, zánětu malé pánve, 
neplodnosti a ektopického těhotenství u žen stejně jako možnosti dlouhodobé morbidity. 

Chlamydiové infekce jsou významný problém pro programy kontroly veřejného zdraví, neboť 50% 
až 90% infikovaných mužů je bez příznaků, u infikovaných žen je bez příznaků 70-75% až více 
než 80%.2-4 Proto není vhodné používat při diagnostice chlamydiové infekce přítomnost příznaků 
a je nutné používat vhodný diagnostický program k detekci a léčbě této infekce.5  

Chlamydia Rapid Test (CRT) používá patentovanou technologii Signal Amplification System 
Technology k detekci chlamydiového lipopolysacharidového (LPS) antigenu. Test využívá 
soupravu na odběr moči u mužů FirstBurst®. Odběrová souprava FirstBurst® Urine Collection 
Device usnadňuje odběr prvních 4-5 ml moči, které obsahují největší nálož mikroorganizmů.6-7 
CRT je rychlý detekční test, který nevyžaduje žádný speciální nástroj, kromě běžné klinické 
centrifugy a třepačky („vortex“), a poskytuje rychlý výsledek během vstupní návštěvy pacienta. 

 
Princip testu 

Test Chlamydia Rapid Test zahrnuje dva hlavními kroky: „přípravu vzorku“ a „testování vzorku“. 
Příprava vzorku zahrnuje centrifugaci vzorku moče a extrakci chlamydiového LPS antigenu ze 
sedimentu postupným přidáním Extrakčního roztoku (Extraction Solution, lahvička 1), pufrovacího 
roztoku (Buffer Solution, lahvička 2) a zesilovacího roztoku (Enhancer Solution,  lahvička 3). 
Testování vzorku zahrnuje přidání 0,1 ml extrahovaného vzorku do zkumavky s konjugátem 



Návod k použití 

	

	

C03-0007-CZ, Verze 5.0 

3	

	

(Conjugate Tube), která obsahuje dvě kuličky činidla. Poté se do zkumavky s konjugátem  vloží 
testovací proužek (Test Strip) a reakce se ponechá probíhat alespoň 25 minut.  
 
Extrahovaný vzorek vzlíná kapilárním působením testovacím proužkem. Pokud je ve vzorku 
přítomen chlamydiový antigen, vytváří se komplex chlamydiového antigenu a barevně značené 
protilátky proti chlamydiovému LPS antigenu (přítomna v roztoku) a dochází k jejich imobilizaci 
v oblasti výsledkové linie (Result Line). Světle až tmavě purpurová výsledková linie ukazuje na 
přítomnost chlamydiového antigenu ve vzorku, zatímco nepřítomnost barevné linie ukazuje, že 
chlamydie nebyly detekovány. Testovací proužek obsahuje interní kontrolu, která ověří stabilitu a 
funkčnost činidel. V případě normálního vzlínání činidel  testovacím proužkem se na úrovni 
kontrolní linie (Control Line) objeví světle až tmavě purpurová linie. 
Chlamydia Rapid Test je manuálně prováděný kvalitativní imunochromatografický test, který lze 
odečítat přibližně za 50 minut. Nevyžaduje žádné speciální zařízení. 
 
Dodávaná činidla a materiál 
Každá souprava Chlamydia Rapid Test obsahuje dostatečné množství činidel a materiálu 
k provedení 20 testů. 
 

• Lahvička 1 (1100B) 8 ml v jedné lahvičce      
Obsahuje 0.8% roztok hydroxidu sodného 
Obsahuje <0,1 % azidu sodného. 

 
• Lahvička 2 (1100C) 6 ml v jedné lahvičce      

Obsahuje <0,1 % azidu sodného. 
 

• Lahvička 3 (1100D) 2 ml v jedné lahvičce	  

Obsahuje 6% peroxid vodíku 
Obsahuje <0,1 % azidu sodného. 
      

• Testovací proužek a zkumavka s konjugátem (Test Strip & Conjugate Tube, 1100A&E), 20 ks 
Testovací proužek: obsahuje monoklonální protilátky proti chlamydiovému antigenu 
ve výsledkové linii a monoklonální protilátky proti haptenu v kontrolní linii. 
Zkumavka s konjugátem: bílá kulička obsahuje lyofilizované monoklonální protilátky proti 
chlamydiovému LPS antigenu značené haptenem a červená kulička obsahuje monoklonální 
protilátky proti haptenu značené zlatem. 

 
• Pozitivní kontrola (Positive Control, 1100G), 1 ml v jedné lahvičce      

Obsahuje inaktivovaný kmen Chlamydia trachomatis a <0,1 % azidu sodného 
 
• Negativní kontrola (Negative Control, 1100F), 1 ml v jedné lahvičce      

Obsahuje <0,1 % azidu sodného 
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Potřebný materiál nebo vybavení, které nejsou součástí soupravy: 

• Třepačka („vortex“) 
• Savý papír 
• Jednorázové rukavice 
• Centrifugační zkumavka o objemu 15 ml  
• Deionizovaná nebo destilovaná voda 
• Kontejner pro biologicky nebezpečný odpad 
• Centrifuga o výkonu 3000 x g (doporučuje se výkyvný rotor) 
• Pipety pro aplikaci 0,1 ml, 0,3 ml, 0,4 ml 3 ml a 6 ml 

 
Potřebné příslušenství, které se dodává samostatně mimo soupravu:  

• Odběrová souprava FirstBurst® Urine Collection Device (C06-0003), 20 ks 

Materiál, který je součástí soupravy: 

• Stojánek na zkumavky, 2 ks 
 

Upozornění 

• Určeno pouze k diagnostice in vitro. 
• Se všemi vzorky a pozitivní kontrolou zacházejte, jako kdyby mohly přenést infekční agens.  
• Při manipulaci s chemickými činidly postupujte podle standardních postupů. 
• Používejte jednorázové rukavice. 
• Obsah lahviček 1 a 3 může při kontaktu s kůží způsobit podráždění. Po kontaktu s kůží 

okamžitě opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody 
• Nemíchejte součásti soupravy z různých šarží. 
• Nezaměňujte žádné víčka u lahviček s činidly. 
• Likvidujte veškerý biologicky nebezpečný odpad, jako jsou moč, testovací proužky a zkumavka 

s konjugátem podle místních předpisů. 
• Při manipulaci se vzorky nebo při provádění testů nekuřte, nejezte ani nepijte. 
• Některé součásti soupravy obsahují azid sodný, který podle dostupných informací může 

vytvářet ve vodovodním potrubí azidy olova nebo mědi, které při nárazu mohou explodovat, 
např. při úderu kladivem. Po zlikvidování roztoků obsahujících azid sodný důkladně 
propláchněte odpadní potrubí vodou. 

• S tímto testem je nutné použít odběrovou soupravu FirstBurst®. Použití standardních 
odběrových pohárků na odběr moči nebylo validováno. 

 

Skladování a stabilita soupravy 

• Soupravu skladujte v chladničce nebo při pokojové teplotě (2 až 30°C). 
• Ujistěte se, že během skladování jsou všechny lahvičky s činidly bezpečně uzavřeny. 

Po otevření jsou činidla v lahvičkách stabilní po dobu 6 měsíců při teplotě 2 až 30°C. 
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• Ponechte testovací proužek a zkumavku s konjugátem (Test Strip & Conjugate Tube, 
1100A&E) v  uzavřeném sáčku až do použití. 

• Nepoužívejte soupravu po uplynutí doby použitelnosti vytištěné na zevním obalu. 
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Výstraha (viz bezpečnostní list pro další podrobnosti) 
 
Údaje o nebezpečnosti 
H315: Dráždí kůži 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí 

 

Preventivní bezpečnostní 

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce 

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít 

 
Preventivní odezva 

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla 

P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 

P362:  Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte 

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.  Pokračujte ve vyplachování 

P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
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Odběr vzorku 

 
Mužské pacienty je nutné poučit, aby postupovali následujícím způsobem: 
 
1. Uchopte odběrovou soupravu FirstBurst® způsobem uvedeným na obrázku 1. 
2. Zaměřte penis do nálevky a začněte močit. Pokračujte v močení, dokud neskončíte. 
3. Během úpravy oblečení můžete nálevku položit na bok. 
4. Zkumavku s močí lehce pootočte a vytáhněte z nálevky. 
5. Bezpečně uzavřete zkumavku víčkem, které musí zacvaknout.  
6. Nálevku odhoďte do příslušného odpadního kontejneru. Nepoužívejte odběrovou soupravu 

FirstBurst® opakovaně. 
  
Poznámka: Odborný personál musí zkontrolovat, že objem odebrané moči je nejméně 3 ml, 
jinak je nutné požádat pacienta o poskytnutí dalšího vzorku. 
 

Zpracování, transport a skladování vzorku 
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1. Zkumavku s močí označte identifikačním číslem pacienta a datem odběru.  
2. Doporučuje se okamžité vyšetření vzorku, v ostatních případech lze skladovat až 8 hodin při 

pokojové teplotě (15 až 30°C) nebo až 48 hodin při teplotě 2 až 8°C. Vzorky moči 
nezmrazujte. 

3. Vzorky moči skladované při teplotě 2-8ºC je nutné před dalším zpracováním zahřát 
na pokojovou teplotu (15 až 30°C) nebo ohřát ve vodní lázni o teplotě 37± 2°C po dobu 
nejméně 30 min k rozpuštění případné usazeniny. 

 
 
Postup testu 
 
POZNÁMKY 
• Před provedením testu si pečlivě PROČTĚTE pokyny. 
• Všechny kroky testu provádějte bez prodlení.  
• Přílišné prodlení mezi jednotlivými kroky může vést k nesprávným výsledkům. 
• Vzorky moči lze centrifugovat v šaržích, nejvýše po 16 vzorcích najednou, a poté 

testovat vzorky jednotlivě. 

 
Příprava vzorku 

A. Příprava testu 

 

1. Navlečte si rukavice. 

2. Před zahájením přípravy vzorku vyjměte zkumavku s konjugátem (Conjugate Tube) 
z plastového sáčku a vložte ji do stojánku (otvor B). Zkontrolujte, zda na dně zkumavky 
s konjugátem jsou dvě kuličky s činidly (bílá a červeno-růžová). Poklepáním na zkumavku 
zajistěte, aby kuličky byly na dně zkumavky. 

3. Vyjměte testovací proužek (Test Strip) z plastového sáčku a držte ho pouze v oblasti 
vyznačené „smajlíkem“. Označte proužek v oblasti pod „smajlíkem“ identifikačním číslem 
pacienta. 
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B. Příprava vzorku moči od mužských pacientů 

Lahvička 1      Lahvička 2     Lahvička 3 
                                  

 
 

  

 
 
 
 
 

 
Poznámka: Zkontrolujte, zda má vzorek moči nejméně 3 ml, jinak tento vzorek 
NEPOUŽÍVEJTE. V takovém případě je nutné odebrat od pacienta další vzorek. 
 

1. Označte centrifugační zkumavku o objemu 15 ml identifikačním číslem pacienta. 

2. Do centrifugační zkumavky přeneste 3 ml vzorku moči. Přidejte 6 ml deionizované nebo 
destilované vody. Uzavřete centrifugační zkumavku víčkem a dobře promíchejte protřepáním 
nebo opakovaným obrácením zkumavky. 

3. Centrifugujte při 3000 x g po dobu 20 ± 2 min. Současně lze centrifugovat až 16 vzorků. 

4. Slijte a zlikvidujte supernatant pečlivým vylitím tekutiny do odpadní nádoby. Při zpracování 
více než jednoho vzorku proveďte tento krok u VŠECH vzorků. 

5. Obraťte centrifugační zkumavku dnem vzhůru a odstraňte nadbytečnou tekutinu odsátím na 
savém papíru. Kroky B.6 až C.4 provádějte vždy s JEDNÍM vzorkem bez přerušení. 

6. K sedimentu v centrifugační zkumavce napipetujte 0,4 ml z lahvičky 1.  Aby došlo k rozpuštění 
sedimentu, vortexujte po dobu ca. 30 vteřin nebo dokud není sediment zcela rozpuštěn. 

7. Napipetujte 0,3 ml z lahvičky 2 k rozpuštěnému vzorku. Krátce vortexujte, aby došlo 
k promíchání. 

8. Napipetujte 0,1 ml z lahvičky 3 k rozpuštěnému vzorku. Krátce vortexujte, aby došlo 
k promíchání. 

9. Okamžitě pokračujte dalším krokem (C.1, Testování vzorku). Prodleva při provádění testu 
může ovlivnit jeho výsledky. 
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C. Testování vzorku 

  
1. Zkontrolujte, zda kuličky jsou na dně zkumavky s konjugátem (Conjugate Tube) a opatrně 

otevřete víčko zkumavky s konjugátem. 

2. Přidejte 0,1 ml extrahovaného vzorku z 15ml - centrifugační zkumavky (krok B.9) do zkumavky 
s konjugátem a centrifugační zkumavku zlikvidujte jako klinický odpad. 

3. Kompletně rozpusťte kuličky šetrným protřepáním zkumavky s konjugátem ze strany na stranu 
nejméně desetkrát. Tekutina by neměla v nadměrném množství stříkat na stěny zkumavky. 
Tekutina by měla mít rovnoměrně růžové zbarvení.  
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4. Neprodleně vložte testovací proužek do zkumavky s konjugátem, „smajlíkem“ nahoru. Vložte 
zkumavku s konjugátem do zadní řady stojánku na zkumavky. Inkubujte nejméně 25 minut ne 
však déle než 30 minut.  

 
D. Interpretace výsledků 
 

Vyjměte testovací proužek k odečtení výsledku. 
Držte testovací proužek prstem a palcem přes 
značku „smajlíku“. Porovnejte testovací proužek 
s nákresem na této straně a odečtěte výsledek. 

• Nevšímejte si případných šmouh v dolní 
části testovacího proužku. 

• Plně viditelná kontrolní linie (Control line) 
potvrzuje správné fungování testu. Pokud se 
na testovacím proužku kontrolní linie 
neobjeví, je výsledek testu neplatný. 

• Pokud se kontrolní linie objeví, pokračujte 
s odečítáním výsledku ve výsledkové linii 
(Result Line). Kontrolní linie může být pouze 
slabě zbarvena, to však nemá vliv na 
interpretaci výsledku. 

• Viditelná přítomnost výsledkové linie (Result 
Line) prokazuje přítomnost chlamydií. Může 
se objevit rozdíl v intenzitě výsledkové linie 
a kontrolní linie, nemá však vliv 
na interpretaci výsledků. 

• Nepřítomnost výsledkové linie ukazuje, že chlamydie nebyly detekovány. 

 

Výsledky vzorku  

• Pokud se na testovacím proužku objeví kontrolní linie (Control Line), přítomnost výsledkové 
linie (Result Line) ukazuje, že chlamydie byly detekovány. 

• Pokud se na testovacím proužku objeví kontrolní linie (Control Line), nepřítomnost výsledkové 
line (Result Line) ukazuje, že chlamydie nebyly detekovány. 

• Pokud se kontrolní linie (Control Line) neobjeví, výsledek je neplatný a vzorek ze stěru je 
nutné znovu odebrat a testovat. 
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E. Kontrola kvality 

Kontrolní linie 

Chlamydia Rapid Test má začleněnou vnitřní kontrolu, která umožní verifikaci provedení testu, tj. 
přítomnost kontrolní linie (Control Line) ukazuje, že součásti testu fungují správně a tekutina 
správně vzlíná testovacím proužkem. 

Externí pozitivní a negativní kontroly 

Pro verifikaci správné funkce činidel a jednotlivých postupů testu lze také použít externí kontrolní 
materiál. Pro tento účel jsou součástí soupravy roztoky pozitivní a negativní kontroly (Positive 
Control, Negative Control). Před použitím promíchejte lahvičku s kontrolním činidlem kruhovým 
pohybem po dobu ca. 15 vteřin a odpipetujte 0,1 ml do centrifugační zkumavky. Do centrifugační 
zkumavky napipetujte postupně 0,4 ml z lahvičky 1, 0,3 ml z lahvičky 2 a 0,1 ml z lahvičky 3, v 
tomto pořadí,  mezi jednotlivými kroky protřepejte. Pokračujte kroky A.1 až A.3 a C.1 až C.4 a poté 
interpretujte výsledky (část D). 

Při použití roztoku s pozitivní kontrolou (Positive Control) se objeví kontrolní linie (Control Line) a 
výsledková linie (Result Line), které ukazují, že test funguje správně. Při použití roztoku 
s negativní kontrolou (Negative Control) ukazuje přítomnost kontrolní linie (Control Line), že test 
funguje správně. 

 
 
 
 
Omezení testu 

1. Test CRT používá rodově specifické monoklonální protilátky proti chlamydiím. Proto neodliší C. 
trachomatis od jiných druhů chlamydií, jako jsou C. psittaci nebo C. pneumoniae. 
 

2. Test CRT má nižší citlivost než NAAT, avšak v určitých situacích, kdy je zapotřebí okamžitý 
výsledek nebo není k dispozici NAAT, nebo kde je nízká pravděpodobnost návratu pacienta do 
ordinace, může CRT zajistit výsledky v tentýž den a potenciálně umožnit léčbu většího počtu 
infikovaných jedinců. 

3. Ačkoliv přítomnost krve nemá na test inhibiční účinek, silně krvavé vzorky mohou interferovat 
se schopností odečítat výsledky testu, a proto se doporučuje nepoužívat pro testování vzorky 
silně kontaminované krví . 

4. Stejně jako u jiných diagnostických testů in vitro závisí detekce chlamydií na několika faktorech, 
jako je počet bakterií přítomných ve vzorku, kvalita vzorku, a dále na faktorech na straně pacienta 
jako je věk, anamnéza pohlavně přenosných nemocí (STD), atd. Výsledky testu je nutné 
interpretovat ve souvislosti s  výsledky dalších laboratorních testů a klinickými příznaky u pacienta 
v době návštěvy ordinace. Pokud test CRT nezachytí chlamydie a přesto jsou důvody (např. 
klinické příznaky) domnívat se, že chlamydie mohou být přítomny, doporučuje se provést další 
testování za použití citlivější metody amplifikace nukleové kyseliny (NAAT). 
 

5. Pokud je nálož chlamydií pod hranicí citlivosti testu CRT, mohou být získány negativní výsledky. 
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Výkonnostní charakteristiky 
 
Klinická citlivost, specifičnost a přesnost 
Pro srovnání klinické výkonnosti testu Chlamydia Rapid Test (CRT) s testem Roche AMPLICOR 
CT/NG PCR (Polymerase Chain Reaction) bylo provedeno multicentrické hodnocení.8 Pracoviště 
1 byla ordinace pro pohlavní nemoci pro mladé lidi ve věku 16-25 let (průměrný věk 18,4), zatímco 
pracoviště 2 byla ordinace genitourinární medicíny (GUM) s pacienty s genitourinárními potížemi 
(věkové rozpětí 16,5-73,4, průměrný věk 30,5). Celkem bylo na těchto pracovištích testováno 
1211 mužů s prevalencí (podle PCR) 4,4% (pracoviště 1) a 11,9% (pracoviště 2). Testování CRT 
bylo prováděno ve vzorcích moči odebíraných pacientem za použití odběrové soupravy 
FirstBurst® Urine Collection Device, zatímco výsledky PCR byly získány ze vzorků moči 
odebíraných za použití běžných odběrových nádobek na moč. Testování vzorků s diskrepantním 
výsledkem bylo provedeno v národní referenční laboratoři ve Velké Británii za použití testu 
transcription-mediated assay (TMA) Gen-Probe Aptima Combo 2 Assay. 
 
Na obou pracovištích byla celková citlivost testu 82,6 % (90/109) a specifičnost 98,5 % (1085/1102) 
(tabulka 1). Při srovnání výsledků CRT mezi oběma pracovišti byla citlivost testu 90,0 % 
(pracoviště 1) a 80,9 % (pracoviště 2), zatímco specifičnost byla 98,2 % (pracoviště 1) a 98,7 % 
(pracoviště 2). 
V těchto studiích měla CRT celkovou pozitivní prediktivní hodnotu (PPV) 84,1 % a negativní 
prediktivní hodnotu (NPV) 98,3%. Testování prováděné na pracovišti s nižší prevalencí 
(pracoviště 1) prokázalo PPV 69,2 % a NPV 99,5 %. Na pracovišti s vyšší prevalencí (pracoviště 
2) bylo PPV 88,9 % a NPV 97,5 % (tabulka 1).8  

  
 
Tabulka 1: Výkonnost testu CRT ve srovnání s PCR, podle pracoviště 

Pracoviště Počet testovaných Citlivost Specifičnost 

Pracoviště 
1 454 90,0 % 

(18/20) 
98,2 % 

(426/434) 

Pracoviště 
2 757 80,9 % 

(72/89) 
98,7 % 

(659/668) 

Celkem 1211 82,6 % 
(90/109) 

98,5 % 
(1085/1102) 

Celková PPV byla 84,1 % a celková NPV byla 98,3 %. 
  

Přesnost 
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Studie reprodukovatelnosti (podle protokolu NCCLS User Protocol for Evaluation of Qualitative 
Test Performance: Approved Guideline, No. EP12-A, Volume 22, No. 14) byla provedena u testu 
Chlamydia Rapid Test v nezávislé klinické laboratoři. Byly vytvořeny dva panely o 10 vzorcích za 
použití pozitivního vzorku s nízkou koncentrací elementárních částic chlamydií a negativního 
kontrolního vzorku. Panely byly randomizované a maskované. Každý ze dvou pracovníků testoval 
10-členný panel, v duplikátech, každý den po dobu 5 dnů. Byla zjištěna 100% shoda mezi 
očekávanými výsledky a výsledky získanými testem CRT. 
 
 
Zkřížená reaktivita 

Zkřížená reaktivita testu CRT byla hodnocena testováním vzorků normální moči mužských 
pacientů s přídavkem bakterií nebo virů ve výsledné koncentraci nejméně 105 cfu/ml. S výjimkou 
C. psittaci a C. pneumoniae neprokazoval reaktivitu v testu CRT žádný z mikroorganismů 
uvedených v Příloze A.  
 

 

 

Příloha A 
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Acinetobacter calcoaceticus  
Actinomyces israelii  
Aeromonas hydrophila  
Alcaligenes faecalis  
Bacillus subtilis  
Bacteroides fragilis  
Branhamella catarrhalis  
Candida albicans  
Candida glabrata  
Chlamydia pneumoniae  
Chlamydia psittaci  
Citrobacter freundii  
Clostridium sporogenes  
Corynebacterium renale  
Cytomegalovirus  
Edwardsiella tarda  
Enterobacter cloacae  
Enterococcus faecalis  
Enterococcus faecium  
Escherichia coli  

Fusobacterium nucleatum  
Gardnerella vaginalis  
Haemophilus ducreyi  
Haemophilus influenzae  
Herpes simplex type 1  
Herpes simplex type 2  
Klebsiella pneumoniae  
Lactobacillus casei  
Moraxella lacunata  
Morganella morganii 
Mycoplasma sp 
Mycoplasma / Ureaplasma 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria lactamica 
Neisseria meningitidis 
Neisseria sicca 
Pasteurella multocida 
Peptostreptococcus 
asaccharolyticus 
Plesiomonas shigelloides 

Propionibacterium acnes 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
Providencia stuartii 
Pseudomonas aeruginosa 
Ruminococcus productus 
Salmonella enteritidis 
Salmonella minnesota 
Salmonella typhimurium 
Shigella sonnei 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis  
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus mitis 
Streptococcus mutans 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Treponema pallidum 
Veillonella parvula 
Yersinia enterocolitica 
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