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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR XLD (XILOSE LISINA DEOXICOLATO) 
Meio seletivo para o isolamento de Salmonella e Shigella a partir de amostras clinicas e alimentos de acordo com a ISO 6579: 2002. 

 
Descrição: 
O Agar XLD (Xilose Lisina Desoxicolato) é um meio seletivo utilizado para o isolamento de Salmonella e Shigella a partir de amostras 
clínicas e alimentos, como recomendado pela ISO 6579: 2002. A recuperação de Salmonella e Shigella não é ocultada pelo crescimento 
abundante de outras espécies, portanto o Agar XLD é ideal para a análise de amostras que contenham flora mista e com suspeita de 
abrigar patógenos entéricos, por exemplo, espécimes clínicos ou em produtos alimentícios. Colônias vermelhas falso-positivo podem 
ocorrer com algumas espécies de Proteus e Pseudomonas. A incubação por mais de 48 horas podem levar a resultados falsos positivos.  
 
Preparação: 
Suspender 55.4g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver e misturar suavemente até dissolver 
completamente. Não superaquecer. Transferir imediatamente ao Banho Maria a 45-50°C. Colocar em placas assim que o meio estiver 
resfriado. É importante evitar a preparação de grandes volumes, pois requerem aquecimento prolongado. 
 
Técnica: 
Fezes ou Swab retal podem ser semeados diretamente em placas, ou podem ser inoculados em caldos seletivos de enriquecimento antes 
de serem utilizados. Inocular nas placas secas com uma alça de inoculação a partir do caldo de enriquecido adequado de amostras de 
fezes ou swabs retais. Incubar as placas a 36 ± 1°C por 18-24 horas. 
 

Composição g/l 

Extrato de Levedura 3.0 

L-Lisina 5.0 

Xilose 3.75 

Lactose 7.5 

Sacarose 7.5 

Desoxicolato de Sódio 1.0 

Citrato Férrico de Amônia 0.8 

Tiossulfato de Sódio 6.8 

Vermelho Fenol 0.08 

Cloreto de Sódio 5.0 

Agar 15.0 

pH Final = 7.4 ± 0.2 a 25°C 

 
Aparência do Meio:  
Desidratado: Pó rosa, fluido e homogêneo. 
Preparado: Pó rosa, levemente opalescente e firme.  
 
Controle de Qualidade: 

Condições de Incubação: 36 ± 1°C por 18-24 horas. 

 

Microrganismos ATCC Crescimento Aparência 

Salmonella typhimurium 14028 Bom Meio vermelho com preto 

Shigella flexeneri 12022 Bom Vermelho 

Enterococcus faecalis 29212 Parcialmente inibido - 

Escherichia coli 25922 Parcialmente inibido Amarelo 

 
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 em tubos 
preparados entre 2-8°C. 
  
Descarte: 
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 em placas entre 
2-8°C 
 
Apresentação: Frasco com 500 gramas 
 
Modelo: K25-610060 
 
Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 


