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INSTRUÇÕES DE USO 
 

CALDO MUELLER HILTON 
Meio para teste de susceptibilidade com método de diluição 

 
Descrição 
O Caldo Mueller Hilton é para testes de susceptibilidade antimicrobiana de micro-organismos aeróbicos pelo método de diluição em caldo. 
 

Preparação 
Suspender 21g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer para dissolver completamente. Esterilizar em autoclave a 121°C 
por 15 minutos. Dispensar em recipientes finais. 
 

Técnica 
Para métodos de referência relativos à determinação da concentração inibitória mínima de bactérias aeróbicas por macrodiluição e 
microdiluição em caldo, referir-se às normas aprovadas do CLSI/NCCLS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aparência do meio  
Desidratado: Pó bege, fluido, com poucas manchas escuras e homogêneo. 
Preparado: Meio âmbar claro a médio, levemente opalescente e sem precipitado significante. 
 

Controle de Qualidade 

Condições de Incubação: 36 ± 1°C durante 18 horas. 

 

Microrganismos ATCC 

Enterococcus faecalis 29212 

Escherichia coli 25922 

Pseudomonas aeruginosa 27853 

Staphylococcus aureus 25923 
 

Desempenho e limitações 

Muitos fatores podem afetar os resultados: tamanho do inóculo, taxa de crescimento, formulação do meio e pH, tempo de 

incubação e atmosfera de incubação, o conteúdo do disco e taxa de difusão da droga, e medição de pontos finais. Portanto, é 

necessária uma estrita fidelidade ao protocolo para garantir resultados confiáveis. Um valor de pH fora do intervalo de 7,4 ± 0,2 

pode afetar adversamente os resultados dos testes de susceptibilidade. Se o pH for muito baixo, aminoglicosídeos e macrolídeos 

poderão perder a potência (falso resistente); outros podem parecer ter atividade em excesso (falsa sensibilidade). Os efeitos 

contrários são possíveis se o pH for muito alto. 
 

Armazenamento  
O pó é muito higroscópico. Armazenar a 10-30°C, em ambiente seco, na embalagem original bem fechada e utilizar antes da data de 
validade indicada na etiqueta ou até que sinais de deterioração ou contaminação sejam evidentes. Armazenar as placas preparadas a 2-8°C. 
 

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

Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 

Modelo: K25-610034 
 
 
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 

Extrato de Carne 2,0 

Ácido Casamino (Técnico) 17,5 

Amido 1,5 

pH Final (25°C)                                                              7,3 ± 0,1 


