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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR MRS 
Meio desidratado para isolamento e enumeração de bactérias de ácido lácticas mesofílicas, de acordo com ISO 

15214. 
 

Composição  g/L 

Digestão Enzimática da Caseína 10.0 

Extrato de Carne 10.0 

Extrato de Levedura 4.0 

Glicose 20.0 

Fosfato de Hidrogênio Dipotássio 2.0 

Acetato de Sódio 5.0 

Citrato de Triamônio 2.0 

Sulfato de Magnésio Heptaidratado 0.2 

Sulfato de Manganês Tetraidratado 0.05 

Agar 15.0 

pH Final = 5.7 ± 0.1 a 25°C  

Descrição: 
O Agar MRS é um meio utilizado com suplementos para o cultivo de Lactobacillus spp a partir de todos os tipos 
de materiais. Ele também pode suportar o crescimento de espécies de Pediococcus e Leuconostoc, assim como 
outras bactérias secundárias. 
O meio completo está de acordo com as recomendações da ISO 15214 e APHA. 
 
Princípio: 
A digestão enzimática da caseína e o extrato de carne fornecem aminoácidos, nitrogênio, carbono, vitaminas e 
minerais para o crescimento dos organismos. O extrato de levedura é fonte de vitaminas, em especial do grupo 
B. O acetato de sódio e o citrato de amônia são os agentes seletivos efetivos contra estreptococos e bolor. O pH 
baixo também é inibitório para outros organismos que não são lactobacilos. Os sulfatos de magnésio e 
manganês são fontes de íons e o sulfato atua como estimulante do crescimento. O fosfato de hidrogênio 
dipotássio é o tampão. O ágar é o agente solidificante.  
A suplementação com Tween 80 proporciona uma mistura de ésteres oleicos e ácidos graxos essenciais para o 
crescimento de bactérias ácido láticas.  
 
Preparação: 
Suspender 68.3g de pó em 1 litro de água destilada e deionizada. Mexer bem. Aquecer até ferver e misturar 
frequentemente até dissolver completamente. Adicionar 1 mL do Suplemento Tween 80.  Esterilizar a 121°C por 
15 minutos.  
 
Nota: De acordo com a ISO 15214, 1,4 g de Ácido Sórbico (dissolvido em aproximadamente 10 ml de uma solução 
1 mol/l de hidróxido de sódio) pode ser adicionado a 1 litro de meio esterilizado se  houver suspeita de uma 
extensa contaminação com leveduras. 
 
Técnica: 
1- Utilizar um diluente adequado como Água Peptona Tamponada para realizar as diluições seriadas da amostra 
testada para atingir uma contagem entre 15 e 300 colônias por placa.  
2- Inocular cada placa com 1 mL da suspensão da amostra pela técnica de inoculação em profundidade (pour 
plate). 
3- Incubar a 30°C por 72 horas. 
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Interpretação dos Resultados: 
Contar as colônias em todas as placas contendo de 15-300 colônias. Reportar a contagem como CFU/ml por 
amostra, levando em consideração os fatores de diluição. 
Em alguns casos pode ser necessária a confirmação das colônias por técnicas simples como a coloração de Gram 
ou o teste da catalase. 
 
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 que os sinais de deterioração ou 
contaminação sejam evidentes. Armazenar as placas preparadas a 2-8°C, longe da luz. 
 
Avisos e Precauções: 
O produto não contém substâncias perigosas em concentrações excedendo os limites da legislação em vigor e 
por isso não é classificado como perigoso. É sempre recomendado consultar a Ficha de Informação de Segurança 
para o uso correto do produto. O produto é designado para o diagnóstico de uso in vitro apenas e deve ser 
utilizado por operadores propriamente treinados. 
 
Descarte: 
Não descartar em esgotos ou lixos domésticos. O produto deve ser tratado conforme as regulações oficiais 
administrativas.  
 
Controle de Qualidade: 
Inóculo para produtividade: 50-100 UFC 

Inóculo para seletividade: 104-105 UFC 
Condições de incubação: 72 +/- 3 horas a 30 +/- 1°C, em microaerobiose. 
 

Microrganismos WDCM Crescimento 

Lactobacillus sakei 00015 Bom 

Lactobacillus lactis 00016 Bom 

Escherichia coli 00012 Inibido 

Bacillus cereus 00001 Inibido 

 
Aparência do Meio:  
Desidratado: Pó bege, fluido e homogêneo. 
Preparado: Meio âmbar escuro e ligeiramente opalescente. 
 
Apresentação: Frasco com 500 gramas 
 
Modelo: K25-610024 
                  
 
Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 

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

