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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO TWEEN 80 
Suplemento para o enriquecimento de meio de cultura. 

 

Descrição 
O Suplemento Tween 80 possibilita um rápido crescimento bacteriano e este é feito de Polissorbato 80. É 
utilizado para preparar meio de cultura Caldo HHD, Agar Base Letheen, Caldo Base Letheen (K25-610208), Agar 
Base Teste de Conteúdo Microbiano, Agar M.R.S. (K25-610024), Caldo M.R.S. (K25-610025), Agar ou Caldo 
Rogosa, Agar Lipolítico Sierra, e outros meios de cultura em que a adição de Polissorbato 80 é recomendada. 
 

Técnica 
Consultar as instruções específicas para do meio interessado para definir a quantidade de Suplemento Tween 
80 que deve ser adicionado a ele, antes da esterilização. Misturar com cuidado. Distribuir em recipientes finais 
e esterilizar em autoclave como indicado nas instruções específicas para o meio. 
 

 
 
 
 

Aparência 
Substância densa, oleosa e coloração âmbar-amarelo 
 

Controle de Qualidade: 
Preparar o Agar Base Teste Conteúdo Microbiano e inoculá-lo com as cepas indicadas na tabela de controle 
microbiológico.  
Condições de Incubação: 36 ± 1°C durante 24-48 horas. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento 

Escherichia coli 11229 Excelente 

Staphylococcus aureus 25923 Excelente 
 

Interpretação dos Resultados 
Consultar a documentação técnica para o Caldo HHD, Agar Base Letheen e/ou Caldo (código K25-610208), Agar 
Base Teste de Conteúdo Microbiano, Agar M.R.S e/ou Caldo (código K25-610024 ou K25-610025), Agar Rogosa, 
Agar Lipolítico Sierra  e outros meios de cultura em que a adição de Polissorbato 80 é recomendada. 
 

Precauções 
O produto Suplemento Tween 80 não é classificado como perigoso pela legislação em vigor. O Suplemento 
Tween 80 é um suplemento de crescimento para ser utilizado somente para diagnóstico in vitro, que é 
destinado ao uso em um ambiente profissional e deve ser utilizado em laboratório por pessoas devidamente 
treinadas, utilizando métodos de segurança e assepsia aprovados para a manipulação de agentes patogênicos. 

Armazenamento  
Armazenar o Suplemento Tween 80 a 2-8°C, na sua embalagem original. Nessas condições, o Suplemento 
Tween 80 mantém a validade até a data indicada na etiqueta. Não utilizar além dessa data. Se houver sinais de 
deterioração, eliminar mesmo sem uso. 
 

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

Apresentação: 2 frascos com 50mL. 
 

Modelo: K25-80031 
  
Para maiores informações 
Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 

Composição Conteúdo/Frasco 

Tween 80 50mL 


