
 

1 

 
Agar Baird-Parker Base – Rev.02 – 09/14 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR BAIRD-PARKER BASE 
Meio seletivo para isolamento de Staphylococcus aureus de alimentos de acordo com a ISO 6888-

1:1999. 
 

Descrição: 
O Agar Baird-Parker Base é um meio seletivo para isolamento de estafilococo coagulase positiva em 
alimentos de acordo com o procedimento da ISO 6888.  
 
Preparação: 
Suspender 60g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até dissolver 
completamente. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. Resfriar a 45-50°C e adicionar 
assepticamente 50mL de Emulsão Telurito Gema de Ovo (Telurito  de Potássio 2mg/mL) (K25-80122). 
O Meio final irá conter 2g de telurito de potássio por litro do meio. Caso contrário, o Suplemento 
R.P.F (K25-81057) pode ser utilizado para identificar os estafilococos coagulase-positiva.   
 
Técnica: 
Preparar a amostra em suspensão e posteriormente as diluições decimais, com o Caldo de 
Recuperação Máxima. Transferir através de uma pipeta esterilizada, 0.1mL da amostra teste caso 
seja liquido, ou da suspensão inicial no caso de outros produtos para cada duas placas de Agar.   
Repetir o procedimento para as diluições decimais posteriores se necessárias. 
Espalhar o inóculo sobre a superfície da placa com o agar e deixe secar. 
Inverter as placas e incubar a 36+1°C por 24-48horas. 

 

Composição g/L 

Triptona 10.0 

Extrato de Carne 5.0 

Extrato de 
Levedura 

1.0 

Glicina 12.0 

Piruvato de Sódio 10.0 

Cloreto de Lítio 5.0 

Agar 17.0 

pH Final                        7.2 ± 0.2 a 
25°C 

 

Aparência do Meio:  
Desidratado: Pó castanho claro, fluído e homogêneo. 
Preparado: Pó amarelo e opalescente. 
 
Controle de Qualidade: 
Controle de Esterilidade 
 7 dias a 25°C, 1°C em aerobiose; 
 7 dias a 36°C, 1°C em aerobiose. 
Controle de Microbiológico 

Inóculo para especificidade: 104 UFC/ml 
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Inóculo para seletividade: 104-105 UFC/ml 
Inóculo para produtividade: 10-100 UFC/ml 
Condições de incubação: 24 horas a 36 + 1°C, em aerobiose. 
 

Microrganismos ATCC 
Crescimento Características Halo 

Lecitinase 

Escherichia coli 25922 Nenhum - - 

Bacillus subtilis 6633 Pobre para razoável Colônias marrons  - 

Proteus mirabilis 25933 Bom Colônias marrons - 

Staphylococcus aureus 25923 Bom Colônias Pretas + 

Staphylococcus 
epidermidis 

14990 
Pobre para bom Colônias pretas - 

 
Interpretação dos Resultados: 
As colônias típicas de S. aureus são pretas ou cinzas, brilhantes e convexas e rodeadas por uma zona 
clara no meio. Após 24 horas de incubação um anel opalescente estreitamente em contato com as 
colônias pode aparecer nesta zona clara. 
O Ágar Baird-Parker Base é seletivo para estafilococos coagulase-positiva, mas outras bactérias 
também podem crescer no meio. Análises microscópicas e testes bioquímicos poderão diferenciar 
estafilococos coagulase-positiva de outros microrganismos. 
 
Armazenamento e Transporte: 
O pó é muito higroscópico: Armazenar entre 10-30°C, em um ambiente seco, em sua embalagem 
original bem fechada. Utilizar antes da data de validade informada no rótulo ou até a evidência de 
sinais de deterioração ou contaminação. Armazenar as placas preparadas entre 2-8°C. 
 
Avisos e Precauções  
O produto não é classificado como perigoso pela legislação e não contém concentrações de 
substâncias nocivas maiores que 1%. O produto deve ser utilizado somente por pessoas devidamente 
treinadas. 
 
Descarte: 
Não descartar em esgotos ou lixos domésticos. O produto deve ser tratado conforme as regulações 
oficiais administrativas. Soluções em excesso e não recicláveis destinar para empresa responsável. As 
embalagens contaminadas devem ser eliminadas como produto não utilizado. 
 
Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 
Modelo: K25-610004 
    
Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 


