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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR MUELLER HINTON II 
Meio recomendado para testes de suscetibilidade antimicrobiana pela técnica de disco-difusão para bactérias 

comuns de crescimento rápido pelo teste Kirby-Bauer como padronizado pela CLSI. 
 
Descrição 
O Agar Mueller Hinton II é um meio recomendado para testes de suscetibilidade antimicrobiana pela técnica de 
disco-difusão para bactérias comuns de crescimento rápido pelo método Kirby-Bauer, como padronizado pelo 
Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Ácido hidrolisado de caseína e extrato de carne fornecem 
aminoácidos, nitrogênio, minerais, vitaminas, carbono e outros nutrientes que suportam o crescimento de 
microorganismos. O amido atua como um coloide protetor contra moléculas tóxicas que podem estar 
presentes no meio. A Hidrólise do amido durante a autoclavagem fornece uma pequena quantidade de glicose, 
a qual é uma fonte de energia.  O agar é o agente  de solidificação. O método Kirby-Bauer é baseado na difusão 
da substância antimicrobiana através do agar, que absorve o disco de papel.  Cada disco tem uma única 
concentração do agente antimicrobiano, que inibe o crescimento de microorganismos mostrando um halo ao 
redor do disco. O diâmetro do halo de inibição esta correlacionado com a Concentração Mínima inibitória 
(MIC). É fabricado para conter baixos níveis de timina e timidina, e níveis controlados de íons de cálcio e 
magnésio. Os níveis de Timina e Timidina das matérias primas são determinados através da técnica de difusão 
de disco de Trimetoprima- sulfametoxazol (SXT) e Enterococcus faecalis ATCC33186 e/ou 29212. Os níveis de 
cálcio e magnésio são controlados pelo teste das matérias primas e suplementado com fontes de cálcio e/ou 
magnésio como necessário para produzir zonas com diâmetros corretos com antibióticos aminoglicosídicos e 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. 
 
Preparação 
Suspender 38g de pó em 1 litro de água destilada. Aquecer até ficar completamente dissolvido. Autoclavar a 
121°C por 15 minutos. Resfriar entre 45-50°C e distribuir em placas de Petri. 
 
Aplicações 
Estriar uma suspensão padronizada do organismo sobre toda superfície do meio. Colocar os discos de papel 
impregnados com quantidades específicas do antibiótico ou de outros agentes antimicrobianos sobre a 
superfície do meio. Incubar a placa e medir as zonas de inibição ao redor de cada disco. 
 

Composição g/L 

Extrato de Carne 2.0 

Ácido Hidrolisado de Caseína 17.5 

Amido 1.5 

Agar 17.0 

pH Final = 7.3 + 0.1 a 25°C 

 
Aparência do Meio 
Desidratado: Pó bege a rosa claro, fluído e homogênio.  
Preparado: Pó ambar, levemente opalescente. 
 
Controle de Qualidade 
Controle Microbiológico 
Inóculo para produtividade: 10-100 CFU/ml 

Inóculo para seletividade: 10
4
-10

5
 CFU/ml 

Inóculo para especificidade: ≤10
4
 CFU/mL 

Condições de Incubação: 18-24 horas a 36 ± 1°C. 
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Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Enterococcus faecalis 29212 Bom Colônias brancas 

Escherichia coli 25922 Bom Colônias incolores 

Proteus mirabilis 25933 Bom Colônias incolores 

Staphylococcus aureus 25923 Bom Colônias brancas 

 
Interpretação dos Resultados 
Para interpretar os resultados, isso é, se o organismo é susceptível, intermediário ou resistente ao agente 
antimicrobiano, compare com os tamanhos das zonas obtidos com as contidas no documento CLSI M100. 
 
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 as placas preparadas entre 2-8°C sem iluminação.  
 
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 100 gramas. 
 
Modelo: K25-620627 
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Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 


