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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR SAL MANITOL 
Meio seletivo para isolamento de estafilococos patogênicos. 

 

Descrição: 
O Agar Sal Manitol é um meio seletivo para isolamento de estafilococos patogênicos a partir de amostras clínicas 

e biológicas e produtos farmacêuticos. O extrato de carne e a peptona especial são fontes de nitrogênio, 

carbono, enxofre e outros fatores necessários para o crescimento. A concentração de 7.5% de cloreto de sódio 

determina uma completa inibição das bactérias, exceto estafilococos. A fermentação do manitol é indicada pela 

tonificação do vermelho de fenol e permite a diferenciação de cepas de estafilococos. 
 
Preparação: 
Suspender 111.0g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver e misturar até ficar 

completamente dissolvido. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. Dispensar nos recipientes finais.  

  

Técnica: 
Inocular a placa de forma significativa pelo estriamento da amostra a ser analisada sobre toda a superfície, 

utilizando uma alça de inoculação estéril. Incubar a 36+/-1°C por 18-48 horas. 

 

Composição g/l 

Extrato de Carne 1.0 

Peptona Especial 10.0 

Cloreto de Sódio 75.0 

Manitol 10.0 

Vermelho de Fenol 0.025 

Agar 15.0 

pH Final = 7.4 + 0.2 

 
Aparência do meio: 
Desidratado: Pó rosa-avermelhado, levemente opalescente. 

 
Controle de Qualidade: 
Controle de esterelidade:  

7 dias a 25+1°C, em aerobiose 

7 dias a 36+1°C, em aerobiose 
Controle Microbiológico:  

Inóculo para produtividade: 10-100UFC/ml 

Inóculo para seletividade: 104-105 UFC/ml 

Inóculo para especificidade: ≤ 104 UFC/ml 

Condições de incubação: 48 horas a 32 +  1°C em aerobiose. 

 

Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Enterococcus faecalis 19433 Inibido - 

Escherichia coli 25922 Inibido - 

Staphylococcus aureus 25923 Bom Colônias amarelas 

Staphylococcus epidermidis 12228 Bom Colônias vermelhas 

 

Interpretação dos Resultados 
Os estafilococos coagulase positivo formam colônias amarelas e os estafilococos coagulase negativos formam 

pequenas colônias vermelho púrpura. 
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Armazenamento e Transporte: 
Armazenar entre 10-30°C longe da luz, até a data de validade no rótulo ou até que sinais de deterioração ou 

contaminação sejam evidentes.  

 
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: K25-610029 
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Para maiores informações: 

Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 

 


