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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR DEXTROSE TRIPTONA 
Meio para cultivo de microrganismos termófilos “flat sour” de deterioração de alimentos 

 
Descrição 
O Agar Dextrose Triptona é um meio para cultivo de microrganismos termófilos “flat sour” de deterioração de alimentos, e para enumerar 
seus esporos. A triptona é introduzida ao meio como fonte de nitrogênio, carbono e aminoácidos. A glicose é um carboidrato fermentável e 
fonte de carbono. O amido é um agente protetor e favorece a germinação dos esporos. O púrpura de Bromocresol é um corante indicador. 
O agar é o agente solidificante. 
 

Preparação 
Suspender 32g de pó em 1 litro de água estéril deionizada ou destilada. Aquecer até ferver para dissolver completamente. Dispensar em 
recipientes finais. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. 
 

Técnica 
Inocular o meio com a amostra a testar e incubar a 30°C durante 5 dias para microrganismos mesófilos, e a 55°C durante 5 dias para 
microrganismos termófilos (neste caso, primeiro vedar firmemente a tampa das placas). Para a enumeração de esporos de Bacillus, antes 
de inocular, aquecer o produto para testar a fim de destruir as células vegetativas e ativar os esporos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparência do meio 
Desidratado: Pó bege-esverdeado claro, fluido e homogêneo. 
Preparado: Meio roxo, levemente opalescente e sem precipitado. 
 

Controle de Qualidade 

Inóculo para Produtividade: 10 - 100 UFC/mL 

Condições de Incubação: 18-24 horas a 37 ± 2°C. 

 

Microrganismos ATCC Crescimento Produção de ácido 

Escherichia coli 25922 Bom Colônias amarelas 

Enterococcus faecalis 29212 Bom Colônias amarelas 

Klebsiella pneumoniae 13883 Bom Colônias amarelas 

Staphylococcus aureus 25923 Bom Colônias amarelas 

Pseudomonas aeruginosa 27853 Bom Colônias incolores 

Proteus mirabilis 25933 Bom Colônias amarelas 
 

Interpretação de Resultados  
Para Bacillus mesófilos e termófilos, contar separadamente as colônias acidificantes (amarelo) e não-acidificantes (azul). 

Armazenamento 
Armazenar a 10-30°C, longe da luz, até a data de validade indicada na etiqueta ou até que sinais de deterioração ou contaminação sejam 
evidentes. 
 

Avisos e Precauções 
O produto não é classificado como nocivo pela legislação em vigor e não contém substâncias prejudiciais em concentrações ≥1%. O produto 
deverá ser utilizado somente por operadores devidamente treinados 
 

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

Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 

Modelo: K25-610198 
 

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 

Triptona  10,0 

Glicose 5,0 

Amido  2,0 

Púrpura de Bromocresol 0,04 

Agar 15,0 

pH Final                                                7,2 ± 0,2 


