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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR BASE XLT 4 
Meio seletivo para isolamento de Salmonella não-typhi. 

 

Descrição 
O Agar XLT 4, adicionado com Tergitol 4 (Suplemento XLT 4 (K25-81010)) é um meio para isolamento e 
diferenciação de patógenos entéricos. A diferenciação da Salmonella e de outros microrganismos é baseada na 
fermentação da xilose, lactose e sacarose, na descarboxilação da lisina e na produção de sulfeto de hidrogênio 
(H2S). As colônias de Salmonella, H2S positivas aparecem rosa a vermelha com o centro preto, as colônias de 
Salmonella H2S negativas aparecem amarela-rosadas. O Citrobacter cresce com colônias amarelas. Proteus, 
Pseudomonas, Providencia e Yersinia são inibidos. O diagnóstico de Salmonella é confirmado com os métodos 
bioquímicos e imunológicos. 
 

Preparação 
Suspender 59g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Adicionar 4,6 mL do Suplemento XLT 4  (K25-
80010). Aquecer até dissolver completamente. Deixar ferver. Evitar o superaquecimento. Não autoclavar. 
Esfriar a 45-50°C. Dispensar em placas de Petri. 
 
Técnica 
Inocular estriando a amostra com uma alça esterilizada sobre a superfície do meio. Incubar a 36 + 1°C durante 
18-24 horas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparência do meio  
Desidratado: Pó rosa, fluido e homogêneo. 
Preparado: Meio vermelho claro. 
 

Controle de Qualidade 
Condições de Incubação: 36 ± 1°C durante 18-24 horas. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Escherichia coli 25922 Parcialmente inibido Colônias amarelas 

Enterococcus faecalis 29212 Inibido - 

Salmonella typhimurium 14028 Bom 
Colônias amarelas a vermelhas com centro 

preto 
 

 
 
 
 

Composição g/L 

Peptona 1,6 

Lactose 7,5 

Sacarose 7,5 

Cloreto de Sódio 5,0 

L-Lisina 5,0 

Xilose 3,7 

Extrato de Levedura 3,0 

Vermelho Fenol 0,08 

Tiosulfato de Sódio 6,8 

Citrato Férrico de Amônio  0,8 

Agar 18,0 

pH Final (25°C)                             7,4 ± 0,2 
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Desempenho e Limitações 

O Agar XLT 4 é destinado para a detecção e isolamento de Salmonella baseado na seletividade e características 

das colônias. . A identificação presuntiva de colônias de Salmonella deve ser confirmada por métodos 
bioquímicos e/ou imunológicos. As placas recém-inoculadas e as placas mantidas ao longo de vários dias 
podem desenvolver precipitados de cristais multicoloridos com aspecto metálico. Esses cristais/manchas não 
interferem no desempenho do meio. 
 
 
Precaução 
O Suplemento XLT 4 é corrosivo e causa queimaduras. É nocivo por inalação, em contato com a pele ou se 

ingerido. Utilizar EPIs adequados, luvas e proteção para os olhos/rosto. Manter a embalagem bem fechada. 
 

Armazenamento 
Armazenar a 10-30°C, em ambiente seco, na embalagem original bem fechada, longe da luz. Utilizar até a data 
de validade indicada na etiqueta ou até que sinais de deterioração ou contaminação sejam evidentes. 
Armazenar as placas preparadas a 2-80°C. 
 

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

Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 
Modelo: K25-610092 
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Para maiores informações:  
Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 


