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INSTRUÇÕES DE USO 
 

EMULSÃO GEMA DE OVO  
Suplemento para bactérias produtoras de lecitinase (Bacillus e Clostridium) com base na sua atividade de lecitinase 

 
Descrição 
A Emulsão Gema de Ovo é um suplemento composto por uma emulsão de gema de ovo para uso microbiológico, utilizada 
nos meios de cultura Agar Bacillus cereus (Mossel) (K25-610114), Agar Base Bacillus cereus (Pemba) e no Agar Base 
Clostridium perfrigens (K25-610207), para determinar a atividade da lecitinase nas espécies Bacillus e Clostridium. Tem sido 
demonstrado que a adição da Emulsão Gema de Ovo ao meio Palcam para o isolamento de Listeria, otimiza a recuperação de 
células estressadas. A Emulsão Gema de Ovo também pode ser utilizada como um suplemento em outros meios base aos 
quais a adição da emulsão gema de ovo está prevista. 
 

Preparação 
Adicionar assepticamente o conteúdo total de um frasco de Emulsão Gema de Ovo (50mL) em 1 litro de meio cultura Agar 
Bacillus cereus (MOSSEL) (K25-610114), ou Agar Base Bacillus cereus (PEMBA), ou em 500 mL de Agar Base Clostridium 
perfrigens (K25-610207), autoclavado e resfriado a 45-50°C. Quando a Emulsão Gema de Ovo é incluída na composição de 
outros meio é interessante consultar as instruções específicas do meio interessado para ver a quantidade de Emulsão Gema 
de Ovo que deve ser adicionado a ele. Misturar com cuidado. Distribuir em placas de Petri. 
  

 
 
 
 
 

 

Aparência 
Liquido opaco amarelado 
 

Controle de Qualidade 
Controle Microbiológico 
Preparar as placas utilizando, como base, o meio Agar Base Bacillus cereus (PEMBA) suplementado com Emulsão de Gema 
de Ovo (1 frasco em 1 litro de meio). As placas são inoculadas com as cepas indicadas na tabela abaixo de controle 
microbiológico. 
Condições de Incubação: 24 horas a 30 + 1°C. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Colônias 

Bacillus cereus 11788 Bom Azul 

Bacillus cereus 14579 Bom Azul 

Escherichia coli 25922 Inibido - 
 

Armazenamento 
Armazenar a Emulsão Gema de Ovo a 2-8°C, na sua embalagem original. Nessas condições a Emulsão Gema de Ovo mantém 
a validade até a data indicada na etiqueta. Não utilizar além desta data. Se houver sinais de deterioração descartar a 
emulsão sem utilizar. 
 

Precauções 
O produto Emulsão Gema de Ovo não é classificado como perigoso pela legislação em vigor. É destinado ao uso em um 
ambiente profissional e deve ser utilizado em laboratório por pessoas devidamente treinadas, usando métodos de assepsia 
e segurança aprovados para a manipulação de agentes patogênicos. 

 

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

Apresentação: 4 frascos com 50mL. 
 

Modelo: K25-80219 
  
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 

Gema de Ovo 25,0mL 

Solução Fisiológica Estéril 25,0mL 


