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Agar Base m-Enterococcus – Rev.00 – Out/17 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR BASE m-ENTEROCOCCUS (SLANETZ BARTLEY) 
Meio seletivo para detecção e enumeração de Enterococcus de acordo com a formulação relatada pela ISO 7899-2: 2000 

 

Descrição 
O Agar Base m-Enterococcus é um meio seletivo utilizado com suplementação para o isolamento e enumeração de Enterococcus em água e 
alimentos através de filtração por membrana ou técnica de pour-plate, preparado de acordo com a formulação relatada pela ISO 7899-2: 
2000. A triptose é a peptona obtida a partir da hidrólise enzimática de uma mistura contendo carne, levedura e caseína. É utilizada para o 
crescimento e isolamento de microrganismos exigentes. A glicose é uma fonte de energia. O extrato de levedura é uma fonte de 
aminoácidos e vitaminas do grupo B. O fosfato hidrogênio dipotássico permite manter o balanço osmótico do meio. A azida sódica inibe o 
crescimento de gram-negativos e estafilococos. O TTC é um indicador oxiredutor e é incolor na forma oxidada e na forma reduzida 
(formazan trifenil insolúvel). O agar é o agente solidificante. 
 

Preparação 
Suspender 44,4g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver e agitar até que o meio dissolva completamente. 
Autoclavar a 121°C por 15 minutos. Esfriar a 45-50°C. Assepticamente adicionar 10 mL do Suplemento TTC 1%. Misturar bem e dispensar 
em placas de Petri e deixar solidificar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aparência do meio 
Desidratado: Pó bege claro, fluido e homogêneo. 
Preparado: Meio âmbar claro a médio, levemente opalescente e com leve precipitado. 
 

Controle de Qualidade 

Controle Microbiológico 

Inóculo para Produtividade: 10 - 100 UFC/mL 

Inóculo para Seletividade: 104 - 105 UFC/mL 

Inóculo para Especificidade: ≤ 104 UFC/mL  

Condições de Incubação: 18-24 horas a 36 ± 1°C. 

Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Enterococcus faecalis 19433 Bom 
Colônias marrom 

avermelhadas 

Enterococcus faecalis 29212 Bom 
Colônias marrom 

avermelhadas 

Streptococcus pyogenes 19615 Inibido - 

Escherichia coli 25922 Inibido - 
 

Interpretação dos Resultados 
Observar as colônias na superfície do Agar. Todas as colônias que desenvolverem a cor vermelha típica ou marrom-avermelhada podem ser 
consideradas enterococos. 
 

Armazenamento 
O pó é extremamente higroscópico. Armazenar a 10-30°C em ambiente seco e longe da luz até a data de validade indicada na etiqueta ou 
até que sinais de deterioração ou contaminação sejam evidentes. As placas prontas devem ser armazenadas de 2°C-8°C longe da luz. 
 

Descarte 
O descarte deverá ser realizado de acordo com as normas nacionais e regulamentações locais em vigor. 
 

Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
Modelo: K25-610134 
 
 

Para maiores informações 
Telefone: (41) 3535-0900      E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 
 

Composição g/L 

Triptose 20,0 

Glicose 2,0 

Extrato de Levedura 5,0 

Hidrogenofosfato Dipotássico 4,0 

Azida Sódica 0,4 

Agar 13,0 

pH Final (25°C)                                    7,2 ± 0,2 

http://www.kasvi.com.br/

