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INSTRUÇÕES DE USO 
 

Meio de Transporte Cary-Blair 
Meio desidratado para o transporte de amostra swab para prolongar a sobrevivência dos microrganismos 

 

Descrição 
O Agar Cary-Blair é um meio de transporte para a coleta e envio de amostras fecais e retais baseado na formulação de Cary e Blair. O baixo 

teor de nutrientes do meio e a utilização do fosfato como um agente tamponante, em vez do glicerofosfato de sódio, impede o 

crescimento excessivo de bactérias como Escherichia coli, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter aerogenes. O Agar 

Cary-Blair é particularmente adequado em levantamentos epidemiológicos de campo que utilizam swabs retais para Vibrio 

parahaemolyticus, permitindo a sobrevivência a longo prazo (até 35 dias a temperaturas de 22-31°C ). Períodos de recuperação longos tem 

sido relatados para Pasteurella pestis (75 dias) assim como para Salmonella e Shigella (49 dias). 
 

Preparação 
Suspender 14,0g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver e agitar até dissolver completamente. Distribuir em 

frascos pequenos e com tampa de rosca e esterilizar através de imersão em vapor fluente por 15 minutos. Deixar esfriar e apertar as 

tampas para evitar a perda de água. 
 

Técnica 
Para transportar as amostras, insira um terço do swab com o qual o material tenha sido coletado no centro do meio de transporte. Depois 

corte a haste e rosqueie a tampa do tubo para fixar o swab. Mantenha o tubo de ensaio na geladeira até o envio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aparência do meio 
Desidratado: Pó branco, fluido e homogêneo. 

Preparado: Gel semissólido de coloração palha claro. 
 

Controle de Qualidade 

Controle de Esterilidade  

7 dias a 25 ± 1°C, em aerobiose. 

7 dias a 36 ± 1°C, em aerobiose. 

 

Controle Microbiológico 

Inóculo para Produtividade: 10 - 100 UFC/mL 

Condições de Incubação: 24 horas a 36 ± 1°C, em aerobiose. 

 

Microrganismos ATCC Resultados em subculturas 

Shigella sonnei 25931 Bom 

Vibrio parahaemolyticus 11344 Bom 

 

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 o meio preparado a 10-30°C 

por 19 meses. 
 

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

Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 

Modelo: K25-611402  
 

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 

Hidrogenofosfato Dissódico 1,1 

Tioglicolato de Sódio 1,5 

Cloreto de Sódio  5,0 

Cloreto de Cálcio  0,09 

Agar  5,6 

pH Final                                             8,4 ± 0,2 


