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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR CITRATO SIMMONS 
Meio diferencial para identificação de enterobactérias. 

 
Descrição 
O Agar Citrato Simmons é recomendado para diferenciação e identificação de Enterobacteriaceae com base na utilização de citrato. 
 
Preparação 
Suspender 24.3g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver dissolvendo completamente. Dispensar nos tubos finais 
e esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos.  Deixar que o meio se solidifique numa posição inclinada. 
 
Técnica 

Inocular o meio com o espécime inserindo a alça até o fundo realizando estrias com a alça inclinada. Incubar a 36± 1°C por 24-48 horas. 

Organismos capazes de utilizar o fosfato de amônio diidrogênio e o citrato de sódio como únicas fontes de nitrogênio e carbono 

respectivamente, irão crescer neste meio e produzirão uma reação alcalina evidenciada pela mudança de cor do indicador azul de 

bromotimol, de verde (neutro) para azul (alcalino). 

 

Composição  g/l 

Sulfato de Magnésio 0.2 

Diidrogênio Fosfato de Amônio  1.0 

Fosfato Dipotássio 1.0 

Citrato de Sódio 2.0 

Cloreto de Sódio 5.0 

Azul de Bromotimol 0.08 

Agar 15.0 

pH Final = 6.8 ± 0.2 a 25°C 

 
Aparência do Meio 
Desidratado: Pó amarelo pode ter coloração verde, fluído e homogêneo. 
Preparado: Pó verde escuro, levemente opalescente e podendo ter uma leve precipitação. 
 
Controle de Qualidade 
Condições de incubação: 36 ± 1°C por 24-48 horas. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Escherichia coli       25922 Inibido - 

Enterobacter aerogenes     13048 Bom Azul 

Salmonella typhimuriums   14028 Bom Azul 

Salmonella typhi        19430 Bom Verde 

 
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 os tubos preparados 
entre 2-8°C. 
 
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: K25-610046 
 
Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900    E-mail: kasvi@kasvi.com.br/URL: www.kasvi.com.br 

 


