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INSTRUÇÕES DE USO 
 

EMULSÃO TELURITO GEMA DE OVO 
Suplemento para detectar estafilococos com atividade para lecitinase 

 
Descrição: 

A Emulsão Telurito Gema de Ovo é um suplemento que consiste de uma emulsão estabilizada de gema de ovo para 
utilização microbiológica, utilizada no preparo do meio de cultura Agar Baird-Parker Base (K25-610004). Esta emulsão é 
adicionada diretamente no meio nutriente para a identificação de estafilococos com base na sua atividade para lecitinase. O 
telurito de potásso tem uma atividade seletiva e permite o crescimento de colônias preta no meio.  
 
Técnica: 
- Adicionar assepticamente todo o conteúdo do frasco de Emulsão Telurito Gema de Ovo (50mL) para 1 litro do meio Agar 
Baird-Parker Base (K25-610004), autoclavado e resfriado a 45-50°C; 
- Misturar cuidadosamente; 
- Distribuir em placas de Petri. 
 

Composição Conteúdo/frasco 

Gema de Ovo 25.0mL 

Solução Fisiológica Estéril 25.0mL 

Telurito de Potássio 0.1g 

               
Aparência:  
Líquido amarelo opaco. 
 
Controle de Qualidade: 
Controle para esterilidade: 
- 1mL de Emulsão Telurito de Gema de Ovo no Caldo Triptona de Soja (TSB) (24 horas a 36 ± 1°C e 24 horas a 20 ± 2°C); 
- Inóculo sobre o Agar Columbia Sangue (24 horas a 36 ± 1°C e 24 horas a 20 ± 2°C) 
Controle Microbiológico: 
Preparar as placas utilizando como base o meio Agar Baird-Parker Base (K25-610004) suplementado com a Emulsão Telurito 
de Gema de Ovo (1 frasco para 1 litro de meio). As placas são semeadas com as cepas indicadas no quadro de controle 
microbiológico.  
Condições de Incubação: 24 horas a 36 + 1°C. 
 

Cepas Controle ATCC Crescimento Cor 

Pseudomonas aeruginosa 27853 - - 

Escherichia coli 25922 - - 

Enterococcus faecalis 19433 - - 

Staphylococcus aureus 25923 + Nero 

                     
Armazenamento e Transporte: 
Armazenar a Emulsão Telurito Gema de Ovo a 2-8°C na sua embalagem original. Nestas condições a Emulsão Telurito Gema 
de Ovo será válida até a data de validade indicada no rótulo. Não utilizar além da data de validade. Se houver sinais de 
deterioração, descartar o suplemento mesmo sem uso. 
 
Precauções: 
O produto Emulsão Telurito Gema de Ovo não é classificado como perigoso de acordo com a legislação atual. A Emulsão 
Telurito Gema de Ovo é um suplemento para ser utilizado em um ambiente profissional e deve ser utilizada em laboratório 
por pessoas devidamente treinadas, utilizando métodos aprovados de segurança e assepsia para manuseio com agentes 
patogênicos.  
 

Apresentação: 1 caixa com 4 frascos de50mL. 
 

Modelo: K25-80122 
 

Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
                         URL: www.kasvi.com.br 


