
 

1 

 Suplemento Cloranfenicol – Rev.02 – 07/14 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO CLORANFENICOL 
Suplemento seletivo para isolamento de leveduras e fungos. 

 

Descrição: 
O Suplemento Cloranfenicol é um suplemento seletivo para o isolamento de leveduras e fungos, utilizado para 
o enriquecimento do Agar Sabouraud ou o Agar Base Rosa Bengala ou para outros meios adequados para 
isolamento de fungos.  
 

Técnica: 
- Reconstituir o conteúdo do frasco do Suplemento Cloranfenicol assepticamente com 3mL de uma solução de 
etanol e água destilada estéril na proporção de 1:1. Agitar até dissolver completamente evitando a formação 
de espuma; 
- Adicionar todo o conteúdo do frasco (3mL) assepticamente em 500mL de Agar Sabouraud ou Agar Base Rosa 
Bengala  ou qualquer outro meio escolhido para isolamento de fungos, autoclavado e resfriado a 45-50°C; 
- Misturar cuidadosamente; 
- Distribuir em placas de Petri 
 

Composição Conteúdo/frasco Conteúdo/litro de meio 

Cloranfenicol 50.0mg 100.0mg 

                             
Aparência:  
Produto liofilizado branco 
 

Controle de Qualidade: 
Controle Microbiológico: 
Preparar as placas utilizando com base o meio Agar Sabouraud ou Agar Base Rosa Bengala enriquecido com o 
Suplemento Cloranfenicol (1 frasco em 500mL de meio). As placas são semeadas com as cepas indicadas abaixo 
no quadro de controle microbiológico.  
Condições de Incubação: 18-48 horas a 30 ± 2°C.  
Controle Microbiológico: 
 

Cepas Controle ATCC Crescimento 

Aspergillus niger 16404 Bom 

Candida albicans 10231 Bom 

Saccharomyces 
cerevisiae 

9763 Bom 

Escherichia coli 25922 Inibido 

*1 Frasco é suficiente para preparar 500mL de meio. 
 

Armazenamento e Transporte: 
Armazenar a 2-8°C, na sua embalagem original e mantenha longe de fontes de calor e evitar mudanças 
excessivas de temperatura. Nestas condições o Suplemento Cloranfenicol mantém sua validade até a data de 
validade indicada no rótulo. Se houver sinais de deterioração, descartar o suplemento mesmo sem uso.  
 

Precauções: 
O produto Suplemento Cloranfenicol é classificado como perigoso de acordo com a legislação atual, é 
recomendado consultar a ficha de segurança quando utilizá-lo. O suplemento Cloranfenicol é um suplemento 
seletivo utilizado em ambiente profissional e em laboratório por pessoas devidamente treinadas, utilizando 
métodos aprovados de segurança e assepsia para manuseio com agentes patogênicos.  
 

Apresentação: 1 caixa com 10 frascos.  
 

Modelo: K25-81017 
 

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


