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A rapid test for the qualitative detection of Candida albicans antigen from vaginal swabs. 

For professional in vitro diagnostic use only. 

【INTENDED USE】 

The Candida albicans Rapid Test Cassette (Vaginal Swab) is a rapid chromatographic immunoassay for 

the qualitative detection of Candida albicans antigens from vaginal swabs. This test is intended to be 

used as an aid in the diagnosis of Candida infection. 

【SUMMARY】 

Candida albicans is an opportunistic pathogenic yeast 1 that is a common member of the human gut flora. 

It does not proliferate outside the human body.2 It is detected in the gastrointestinal tract and mouth in 

40-60% of healthy adults.3,4 It is usually a commensal organism, but can become pathogenic in immune 

compromised individuals under a variety of conditions.4,5 It is one of the few species of the Candida genus 

that causes the human infection candidiasis, which results from an overgrowth of the fungus.4,5 

Candidiasis is for example often observed in HIV-infected patients.6C. albicans is the most common 

fungal species isolated from biofilms either formed on (permanent) implanted medical devices or on 

human tissue.7,8 

C. albicans, together with C. tropicalis, C. parapsilosis and C. glabrata, is responsible for 50–90% of all 

cases of candidiasis in humans.5,9,10 A mortality rate of 40% has been reported for patients with systemic 

candidiasis due to C. albicans.11 Estimates range from 2800 to 11200 deaths caused annually in the USA

due to C. albicans causes candidiasis. 

【PRINCIPLE】
The Candida albicans Rapid Test Cassette (Vaginal Swab) is a qualitative, membrane based 

immunoassay for the detection of Candida albicans antigens through visual interpretation of color 

development on the internal strip. Anti-Candida albicans antibodies are immobilized on the test region of 

the membrane. During testing, the specimen reacts with anti-Candida albicans antibodies conjugated to 

colored particles impregnated onto the label pad of the test unit. The mixture then migrates through the 

membrane by capillary action, and interacts with reagents on the membrane. If there is sufficient Candida 

albicans antigens in the specimen, a colored line will form at the test region of the membrane. The 

presence of this colored line indicates a positive result, while its absence indicates a negative result. The 

appearance of a colored line at the control region serves as a procedural control, indicating that proper 

volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred. 

【REAGENTS】
The Candida albicans Rapid Test Cassette (Vaginal Swab) contains anti- Candida albicans antibody 

conjugated gold particles and anti- Candida albicans antibodies coated on the membrane. 

【PRECAUTIONS】
1. For professional in vitro diagnostic use only. Do not use after expiration date. 

2. Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled.

3. Handle all specimens as if they contain infectious agents. Observe established precautions against 

microbiological hazards throughout all procedures and follow the standard procedures for proper 

disposal of specimens. 

4. Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection when 

specimens are assayed. 

5. The used test should be discarded according to local regulations.

6. Humidity and temperature can adversely affect results.

7. Do not exchange or mix buffer and test cassettes from kits of different lots.

8. Be sure to add sufficient extracted specimen to the cassette’s specimen well. Invalid result may occur 

if inadequate extracted specimen is added. 

【STORAGE AND STABILITY】 

The kit can be stored at room temperature or refrigerated (2-30 °C). The test cassette is stable through the 

expiration date printed on the sealed pouch. The test cassette must remain in the sealed pouch until use. DO 

NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date. 

【SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION】 

It is recommended to use the swab supplied by the kits manufacture. 

 Insert the swab into the inside of the vagina, and rotate for 10 seconds. Pull the swab out carefully. 

 Do not place the swab in any transport device containing medium since transport medium interferes 

with the assay and viability of the organisms is not required for the assay. Put the swab to the extraction 

tube, if the test is to be performed immediately. If immediate testing is not possible, the patient 

specimen should be placed in a dry transport tube for storage or transport. The swabs may be stored 

for 24 hours at room temperature (15-30 °C) or 1 week at 4 °C or no more than 6 months at -20 °C. All 

specimens should be allowed to reach a room temperature of 15-30 °C before testing. 

 Do not use 0.9% sodium chloride to treat swab before collecting specimen.

 The solution remaining in the test tube used for the wet mount may also be used as the specimen for 

the Candida albicans test. To use this specimen type, add 3 drops of the solution to the specimen well 

directly. These saline specimens may be held at room temperature for on longer than 24 hours. These

specimens may also be stored at 4 °C for up to 1 week or -20 °C for 6 months. 

 To run a culture as well as the Candida albicans Rapid Test. Separate swabs must be used, because

the buffer will influence Candidaorganisms. 

【MATERIALS】 

Materials Provided 

• Test Cassette • Extraction Buffer • Package Insert 

• Extraction Tube • Extraction Tube Tip            • Sterile Swab 

Materials Required But Not Provided 

• Timer 

【DIRECTIONS FOR USE】

Allow the test, specimen swab, buffer and/or controls to reach room temperature (15-30 °C) prior

to testing. 

1. Place a clean extraction tube in the Tube holder of the box. Add entire extraction buffer into the tube. 

2. Put the specimen swab into the tube, vigorously mix the solution by rotating the swab forcefully against

the side of the tube for least ten times (while submerged). Best results are obtained when the 

specimen is vigorously mixed in the solution. 

3. Allow the swab to soak in the extraction buffer for 1 minute prior to the next step. Squeeze out as much 

liquid as possible from the swab by pinching the slide of the flexible extraction tube as the swab is 

removed. At least 1/2 of the extraction buffer solution must remain in the tube for adequate capillary 

migration to occur.  

4. Discard the swab in a suitable bio-hazardous waste container, then fit on the extraction tube tip onto 

the extraction tube. 

5. Remove the test cassette from its sealed pouch, and place it on a clean and level surface. To obtain a 

best result, the assay should be performed within one hour. 

6. Add 3 drops (approx. 100 μl) of extracted specimen from the extraction tube to the specimen well on 

the test cassette. Please avoid trapping air bubbles in the specimen well and do not drop any solution 

in observation window. 

7. Wait for the colored line(s) to appear. The result should be read at 15 minutes, do not interpret the 

results after 20 minutes. 

【INTERPRETATION OF RESULTS】 

(Please refer to the illustration above) 

POSITIVE: * Two colored lines appear. One colored line should be in the control line region (C) and 

another colored line should be in the test line region (T). A positive result indicates that Candida albicans 

antigen was detected in the specimen. 

*NOTE: The intensity of the color in the test line region (T) will vary depending on the concentration of 

Candida albicans antigens present in the specimen. Therefore, any shade of color in the test line region 

(T) should be considered positive. 

NEGATIVE: One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the test line 

region (T). A negative result indicates that Candida albicans antigen is not present in the specimen, or is 

present below the detectable limit of the test. 

INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques 

are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new 

test. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor. 

【QUALITY CONTROL】
An internal procedural control is included in the test. A colored line appearing in the control region (C) is 

an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique. 

Control standards are not supplied with this kit; however, it is recommended that positive and negative 

controls be tested as a good laboratory practice to confirm the test procedure and to verify proper test 

performance. 

【LIMITATIONS】
1. The Candida albicans Rapid Test is for in vitro diagnostic use only. The test should be used for the 

detection of Candida albicansantigen in vaginal swab specimens only. Neither the quantitative value 

nor the rate of increase in Candida albicans antigen concentration can be determined by this 

qualitative test. 

2. A negative result should be confirmed by culture. A negative result may be obtained if the 

concentration of the Candida albicans antigen present is not adequate or is below the detectable limit

of the test. 

3. As with all diagnostic tests, all results must be interpreted together with other clinical information 

available to the physician. 

【EXPECTED VALUES】 

The Candida albicans Rapid Test Cassette (Vaginal Swab) has been compared with other rapid test, 

demonstrating an overall accuracy of 97.6%. 

【PERFORMANCE CHARACTERISTICS】 

Detection Limitation 

The Candida albicans Rapid Test Cassette (Vaginal Swab) can detect Candida albicans antigen as low 

as 1E+06org/ml. 

Clinical Sensitivity, Specificity and Accuracy 

The performance of the Candida albicans Rapid Test Cassette (Vaginal Swab) has been evaluated with 

83 clinical specimens collected from the patient symptomatic and asymptomatic in comparison with other 

rapid test method. The results show that the relative sensitivity of the Candida albicans Rapid Test 

Cassette (Vaginal Swab) is 92.3% and the relative specificity is 98.6%. 

Candida albicans Rapid Test Cassette vs. Other Rapid Test 

Method Other Rapid Test 
Total Results 

Candida albicans Rapid 

Test Cassette (Vaginal 

Swab) 

Results Positive Negative 

Positive 12 1 13 

Negative 1 69 70 

Total Results 13 70 83 

Relative Sensitivity: 92.3% (95%CI*: 64%~99.8%);   

Relative Specificity: 98.6% (95%CI*: 92.3%~＞99.9%); 

Overall Accuracy: 97.6% (95%CI*: 91.6%~99.7%). *Confidence Intervals 

Precision 

Intra-Assay 

Within-run precision has been determined by using 3 replicates of four specimens: a negative, 

1E+06org/ml, 1E+07org/ml and 1E+08org/ml. The negative, 1E+06org/ml, 1E+07org/ml and 

1E+08org/ml values were correctly identified >99% of the time. 

Inter-Assay 

Between-run precision has been determined by 3 independent assays on the same four specimens: a 

negative, 1E+06org/ml, 1E+07org/ml and 1E+08org/ml. Three different lots of the Candida albicans 

Rapid Test cassette (Vaginal Swab) have been tested over a 3-days period using negative, 1E+06org/ml, 

1E+07org/ml and 1E+08org/ml specimens. The specimens were correctly identified >99% of the time. 

Cross-reactivity 

Cross reactivity with other organisms has been studied using suspensions of 107 Colony Forming Units 

(CFU)/test. The following organisms were found negative when tested with the Candida albicans Rapid 

Test Cassette (Vaginal Swab). 

Acinetobactercalcoaceticus Proteus vulgaris 

Salmonella typhi Trichomanasvaginalis 

Staphylococcus aureus Acinetobacter spp. 

Neisseria catarrhalis Neisseria gonorrhea 

Neisseria meningitides Escherichla coli 

Gardenerellavaginalis Streptococcus faecalis 

Streptococcus faecium Pseudomonas aeruginosa 

Chlamydia trachomatis Ureaplasmaurealyticum 

Mycoplasma hominis 
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Candida Albicans gyorsteszt 
     (hüvelykenet) 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

REF ICA-502 Magyar 
Gyorsteszt a Candida Albicans antigén hüvelykenetből történő kvalitatív 
kimutatására szolgál. Kizárólag professzionális in vitro diagnosztikai használatra. 
【RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT】 
A Candida Albicans gyorsteszt (hüvelykenet) egy gyors kromatográfiás immunvizsgálat a 
Candida Albicans antigén hüvelyi kenetből történő kvalitatív kimutatására. Ez a teszt a 
Candida-fertőzés diagnózisának se- gédeszközeként használható. 
【ÖSSZEFOGLALÁS】 
A Candida Albicans egy opportunista patogén élesztőgomba,

 1
 amely gyakran előfordul az 

emberi bél- flórában. Az emberi szervezeten kívül nem képes szaporodni.
2
 Az egészséges

felnőttek 40-60%-ánál kimutatható a gyomor-bélrendszerben és a szájban.
3,4

 Általában 
kommenzális organizmus, de immunhiá- nyos egyéneknél egyes körülmények között 
patogénné válhat.

4,5
 A Candida nemzetség azon kevés fajá- nak egyike, amely a candidiasis 

nevű emberi fertőzést okozza, s mely a gomba túlszaporodásából ered. A candidiasis gyakran 
megfigyelhető HIV-fertőzött betegeknél.

6
 A C. Albicans a leggyakoribb gombafaj, amelyet a 

(tartósan) beültetett orvosi segédeszközökön vagy emberi szöveteken kialakult biofilmekből 
izoláltak.

7,8
 A C. albicans a C. tropicalis, a C. parapsilosis és a C. glabrata kórokozókkal együtt az

emberekben előforduló candidiasis esetek 50-90%-áért felelős.
5,9,10

 A C. albicans okozta 
szisztémás candidiasisban szenvedő betegek esetében a halálozási arány 40%.

11
 Az Egyesült 

Államokban a C. albicans okozta candidiasis miatt évente 2800-11200 beteg veszti életét. 
【MŰKÖDÉSI ELV】  
A Candida Albicans gyorsteszt (hüvelykenet) egy kvalitatív, membránalapú immunpróba a 
Candida albicans antigének kimutatására a tesztcsík színváltozásának vizuális értelmezésével. 
A Candida Albicans antitestek a membrán tesztterületén immobilizálódnak. A vizsgálat során a 
minta reakcióba lép a Candida Albicans antitestekkel, amelyek a tesztegység jelölőbetétjére 
impregnált színes részecskékhez konjugálódnak. A ke- verék ezután kapilláris hatás révén 
átvándorol a membránon, és kölcsönhatásba lép a membránon lévő reagensekkel. Ha a 
mintában elegendő Candida Albicans antigén van, a membrán tesztterületén (T) színes csík 
jelenik meg. A színes csík jelenléte pozitív eredményt, míg hiánya negatív eredményt jelent. A 
színes csík megjelenése a kontrollterületen (C) eljárási ellenőrzésként szolgál, jelezve, hogy 
megfelelő mennyi- ségű minta állt rendelkezésre, és a membrán átszivárgás megtörtént. 
【REAGENSEK】 
A Candida Albicans gyorstesztkazetta (hüvelykenet) Candida Albicans elleni antitesttel konjugált 
aranyrészecskéket és a membránon található Candida Albicans elleni antitesteket tartalmaz. 
【ÓVINTÉZKEDÉSEK】 
• Csak professzionális in vitro diagnosztikai használatra. Ne használja a lejárati idő után. 
• Ne egyen, igyon vagy dohányozzon azon a területen, ahol a mintákat vagy a készleteket 

kezelik. 
• Ajánlott ezeket a termékeket potenciálisan fertőzőnek tekinteni, és a szokásos biztonsági

óvintézkedé- sek betartásával kezelni (nem szabad lenyelni vagy belélegezni). 
• Viseljen védőruházatot, például laboratóriumi köpenyt, eldobható kesztyűt és 

védőszemüveget a minták vizsgálatakor. 
• A használt tesztet a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
• A páratartalom és a hőmérséklet hátrányosan befolyásolhatja az eredményeket. 
• Ne használjon más tesztkészlethez tartozó puffert vagy tesztkazettát!
• Ügyeljen arra, hogy elegendő mintát adjon a kazetta mintaüregébe. Érvénytelen eredmény

nem meg- felelően extrahált minta hozzáadása esetén fordulhat elő. 
【TÁROLÁS ÉS STABILITÁS】  
A készlet szobahőmérsékleten vagy hűtve (2-30°C) tárolható. A tesztkazetta felhasználható a 
lezárt tasakon feltüntetett lejárati időn belül. A tesztkazettának a lezárt tasakban kell maradnia a 
felhasználásig. NE FAGYASSZA LE! Ne használja a lejárati időn túl! 
【MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS】  
• Ajánlott a készlet gyártója által mellékelt tampon használata. 
• Helyezze a tampont a hüvelybe, és 10 másodpercig forgassa! Óvatosan húzza ki a tampont!
• Ne helyezze a tampont olyan szállítóeszközbe, amely bármilyen más anyagot tartalmazhat, 

mert az befolyásolhatja a vizsgálat eredményét. Tegye a tampont az extrakciós csőbe, ha a
vizsgálatot azonnal el kívánja végezni. Ha az azonnali vizsgálat nem lehetséges, a mintát 
tárolás vagy szállítás céljából száraz szállítócsőbe kell helyezni. A minták
szobahőmérsékleten (15-30 °C) 24 órán át, 4 °C-on 1 hétig és -20 °C-on legfeljebb 6 hónapig 
tárolhatók. A vizsgálat előtt várja meg, amíg a minták elérik a szobahőmérsékletet! 

• Ne használjon 0,9%-os nátrium-kloridot a kenet kezeléséhez a minta gyűjtése előtt!
• A csúszásmintához használt kémcsőben maradt oldat szintén felhasználható mintaként a 

Candida Albicans teszthez. Adjon 3 csepp oldatot közvetlenül a mintavájulathoz. Ezeket a 
mintákat 24 óránál tovább nem lehet szobahőmérsékleten tartani. A minták 4 °C-on is 
tárolhatók legfeljebb 1 hétig, vagy -20 °C-on 6 hónapig. 

• Kenettenyésztéshez, illetve a Candida Albicans gyorsteszthez használjon külön 
tamponmintát, mert a puffer hatással van a candida organizmusokra. 

【ÖSSZETÉTEL】 
A tesztcsomag részei 

• Tesztkazetta • Extrakciós cső • Steril tampon
• Pufferoldat • Extrakciós csepegtető kupak • Használati utasítás 

Szükséges, de nem biztosított eszközök 
• Időzítő 
【HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ】 
Használat előtt várja meg, míg a teszt, a minta, a puffer és/vagy kontroll eléri a szobahőmérsékletet 
(15-30 °C). 
1. Helyezzen egy tiszta extrakciós csövet a doboz tartójába. Adja hozzá a csőhöz teljes 

extrakciós puffert. 

2. Vegye le a mintát. 
3. Helyezze a mintával átitatott tampont a csőbe, és a tampon forgatásával keverje össze az

oldatot, miközben erővel a cső oldalához nyomja legalább tízszer (merítés közben). A legjobb 
eredményt akkor kapjuk, ha a mintát erőteljesen keverjük az oldatban. 

4. Hagyja, hogy a tampon 1 percig ázzon az extrakciós pufferben a következő lépés előtt.
Amikor a tam- pont eltávolítja, préselje ki a rugalmas extrakciós cső oldalának
összecsippentésével a lehető legtöbb folyadékot a tamponból. Az extrakciós pufferoldat
legalább 1/2-ének a tartályban kell maradnia. 

5. Dobja ki a tampont a megfelelő biológiailag veszélyes hulladékokat tartalmazó szemetesbe, 
majd helyezze rá a csepegtető kupakot az extrakciós csőre. 

6. Vegye ki a tesztkazettát a lezárt tasakból, és helyezze tiszta, vízszintes felületre. A legjobb 
eredmény érdekében a vizsgálatot egy órán belül el kell végezni. 

7. Adjon 3 csepp (kb. 100μl) extrahált mintát az extrakciós csőből a tesztkazetta 
mintavájulatába. Kerül- je a légbuborékok beszorulását a mintavájulatba és ne juttasson 
mintát a tesztcsíkra. 

8. Várja meg, amíg a színes vonal(ak) megjelennek. Az eredményt 15 perc múlva kell leolvasni, 
20 perc elteltével az eredmény érvénytelen. 

【AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE】 
(Kérjük, nézze meg a fenti ábrát.) 

POZITÍV: 
*
Két csík jelenik meg. Egy színes vonal a kontrollterületen(C) és egy másik színes vonal

a tesztte- rületen (T). A pozitív eredmény azt jelzi hogy Candida Albicans antigént tartalmaz a 
minta. 
*MEGJEGYZÉS: A szín intenzitása a tesztterületen (T) a mintában lévő antigének 
koncentrációjától függő- en változik. Ezért bármilyen árnyalatú vonalat a tesztterületen (T) 
pozitívnak kell tekinteni. 
NEGATÍV: Egy színes vonal jelenik meg a kontrollterületen (C). Nem jelenik meg vonal a 
tesztterületen (T). A negatív eredmény azt jelzi, hogy nincs jelen a Candida Albicans antigén a 
mintában, vagy a vizsgálat kimutatható határa alatt van. 
ÉRVÉNYTELEN: A kontrollterületen nincs látható csík. Minden olyan vizsgálati eredményt, 
amelynél a megadott leolvasási időszakban a kontrollterületen nincs látható csík, érvénytelennek 
kell tekinteni. 
Kérjük, ismételje meg a vizsgálatot egy új teszttel! Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a helyi forgalmazóval! 
【MINŐSÉGELLENŐRZÉS】 
A teszt tartalmaz egy belső eljárási ellenőrzést, mely egy színes vonal formájában jelenik meg a 
kontrollte- rületen (C), ez megerősíti a megfelelő minta mennyiséget és a helyes eljárási 
technikát. 
A külső ellenőrzések nem képezik a teszt részét. Ajánlott a pozitív és negatív kontrollok helyes 
laboratóri- umi gyakorlatokkal való tesztelése a vizsgálati eljárás megerősítése és a megfelelő 
vizsgálati teljesítmény ellenőrzése céljából. 
【KORLÁTOZÁSOK】 
A Candida Albicans gyorsteszt kizárólag in vitro diagnosztikai használatra szolgál. A teszt 
csak a Candida Albicans antigén kimutatására szolgál hüvelykenet mintákból. Sem a 
mennyiségi értéke, sem a Candida Albicans antigénkoncentráció növekedési üteme nem 
megállapítható ezzel a kvalitatív teszttel. 
1.Negatív eredményt kaphat, ha a mintavétel nem megfelelő, vagy ha az antigén koncentrációja a 

teszt érzékenysége alatt van. A negatív eredmény indokolhatja a további vizsgálatokat. 
2.Mint minden diagnosztikai vizsgálat esetében, a végleges klinikai diagnózist nem lehet egyetlen

vizsgálat eredményére alapozni, hanem csak orvosnak lehet felállítania az összes klinikai és
laborató- riumi lelet kiértékelése után. 

【VÁRHATÓ ÉRTÉKEK】
A Candida Albicans gyorstesztet más gyorstesztekkel is összehasonlították, mely 97,6%-os 
általános egye- zést mutatott. 
【TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK】
Észlelési korlátozás 
A Candida Albicans gyorsteszt képes kimutatni a Candida Albicans antigént akár 1E+06org/ml 
koncent- rációban. 
Klinikai érzékenység, specificitás és pontosság 
A Candida Albicans gyorsteszt teljesítményét értékelték 83 tünetes és tünetmentes betegtől
gyűjtött klini- kai mintával, összehasonlítva más gyorsteszt módszerekkel. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a Candida Albicans relatív érzékenysége 92,3%, a relatív specificitás pedig
98,6%. 

Candida Albicans gyorsteszt kontra egyéb gyorsteszt 

Módszer Más gyorsteszt 
Összes eredmény 

Candida Albicans 
gyorsteszt 

Eredmény Pozitív Negatív 

Pozitív 12 1 13 

Negatív 1 69 70 

Összesített eredmények 13 70 83 

Relatív érzékenység: 92,3% (95%CI*:64%~99,8%)  
Relatív specificitás: 98,6% (95%CI*:92,3%~>99,9%) 
 Általános egyezés: 97,6% (95%CI*:91,6%~99,7%)      *konfidencia intervallum 
【PRECIZITÁS】 
Intra-vizsgálat 
A mérésen belüli pontosságot négy minta 3 ismétlésével határozták meg: egy negatív, 
1E+06org/ml, 1E+07org/ml és 1E+08org/ml. A negatív, 1E+06org/ml, 1E+07org/ml és 
1E+08org/ml értékeket az esetek több mint 99%-ában helyesen azonosították. 
Inter-vizsgálat 
A mérések közötti pontosságot 3 független vizsgálati módszerrel határozták meg ugyanazon a 
négy mintán: egy negatív, 1E+06org/ml, 1E+07org/ml és 1E+08org/ml. A Candida Albicans 
gyorsteszt (hüvelykenet) há- rom különböző tételét tesztelték 3 napon keresztül: negatív, 
1E+06org/ml, 1E+07org/ml és 1E+08org/ml mintákkal. A mintákat az esetek több mint 99%-ában 
helyesen azonosították. 
【KERESZTREAKTIVITÁS】 
A más organizmusokkal való keresztreaktivitást tanulmányozták és a következő organizmusok 
negatívnak bizonyultak, amikor tesztelték a Candida Albicans gyorstesztet. 
Acinetobactercalcoaceticus Streptococcus faecium Neisseria gonorrhea 
Salmonella typhi Chlamydia trachomatis Escherichla coli 
Staphylococcus aureus urealyticum Mycoplasma hominis Streptococcus faecalis 
Neisseria catarrhalis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa 
Neisseria meningitides Trichomanasvaginalis Ureaplasma 
Gardenerella vaginalis Acinetobacter spp. 
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