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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO XLT 4 (Tergitol 4) 
Suplemento seletivo para o enriquecimento do meio Agar Base XLT 4 para o isolamento  

de Salmonella não-typhi. 
Descrição 
O Suplemento XLT 4 (Xilose Lactose Tergitol 4) melhora a seletividade para a recuperação de salmonela, 
reduzindo as colônias falso-positivas suspeiats. É um suplemento seletivo para o enriquecimento do meio Agar 
Base XLT 4 (K25-610092) é utilizado para o isolamento de Salmonella não-typhi. 
 

Preparação 
Adicionar 4,6 mL do Suplemento XLT 4 em 1 litro de Agar Base XLT 4 (K25-610092) previamente reconstituído. 
Deixar ferver, mas não autoclavar. Esfriar até 45-50°C. Verter sobre placas de Petri. 
 
Aparência 
Substância densa, oleosa na cor amarelo. 
 

Controle de Qualidade 
Preparar as placas utilizando como base o meio Agar Base XLT 4 enriquecido com Suplemento XLT 4.  As placas 
são inoculadas com as cepas indicadas na tabela de controle microbiológico.  
Condições de Incubação: 18-24 horas a 37±2°C. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento 

Salmonella typhimurium 14028 Bom 

Escherichia coli 25922 Inibido 
 

Avisos e Precauções 
O produto Suplemento XLT 4 é classificado como perigoso pela legislação em vigor, é recomendado que a Ficha 
de Segurança seja consultada para sua correta utilização. É destinado apenas para uso em diagnóstico in vitro e 
deve ser utilizado por pessoal devidamente treinado. 
 

Armazenamento  
Armazenar o Suplemento XLT 4 a 10-25°C, na sua embalagem original. Nessas condições, o Suplemento XLT4 
mantém a validade até a data indicada na etiqueta. Não utilizar além desta data. Se houver sinais de 
deterioração eliminar sem utilizar. O armazenamento ou transporte a 2-10°C não alteram de forma alguma o 
desempenho do produto. 
 

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

Apresentação: 2 frascos com 50 mL. 
 

Modelo: K25-80010 
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