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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO R.P.F 
Suplemento seletivo estéril para identificação de estafilococo coagulase positivo de acordo com a ISO 6888-2. 

 

Descrição: 
O Fibrinogênio Plasma de Coelho (R.P.F) é um suplemento liofilizado para adicionar ao Agar Baird-Parker 
Base, para identificar e enumerar os estafilococos coagulase positivo. O plasma de coelho junto com 
fibrinogênio bovino induz ao surgimento de um halo de fibrina em torno das colônias, enquanto a presença 
de telurito de potássio, além de mostrar uma ação seletiva, determina a coloração cinza ou preta para as 
colônias. 
                      

Técnica: 
- Adicionar assepticamente 10mL da solução fisiológica estéril ao frasco com o liofilizado. 
- Dissolver completamente o liofilizado agitando por inversão ou por Vortex. 
- Adicionar assepticamente todo conteúdo do frasco em 90mL de Agar Baird-Parker Base (K25-610004) 
esterilizado em autoclave e resfriado a 47°C. Agitar cuidadosamente. 
- Transferir 1.0mL da amostra em exame e/ou suas diluídas em placas vazias estéreis  
- Colocar 10-15mL do meio completo e homogeneizar com movimentos rotatórios. 
- Deixar solidificar e incubar a 37°C por 24-48horas.  
 

 Composição Conteúdo/frasco 

Plasma de Coelho 2.5mL 

Fibrinogênio 500mg 

Inibidor de Tripsina 2.5mg 

Telurito de Potássio 2.5mg 
 

Aparência:  
Produto liofilizado bege. 
 

Controle de Qualidade: 
Controle microbiológico: 
 

Cepas Controle  ATCC Crescimento 

Staphylococcus aureus 25923 Bom 

Escherichia coli 25922 Inibido 

Staphylococcus epidermidis 12228 Bom 

*1 Frasco é suficiente para preparar 100mL de meio. 
 

Armazenamento e Transporte: 
Armazenar o Suplemento R.P.F a 2-8°C longe da luz e em sua embalagem original, até a sua data de validade 
mostrada no rótulo. Entretanto, nossos estudos de estabilidade mostraram que o armazenamento ou o 
transporte a 18-25°C por 4 dias, ou a 35-39°C por 48 horas, não altera de nenhuma forma a performance do 
produto. Eliminar o produto se sinais de deterioração ou contaminação forem evidentes.  
 

Precauções: 
O Suplemento R.P.F não contém substâncias perigosas em concentrações excedidas ao limite definidos por 
legislações vigentes e, portanto não é classificado como perigoso. Entretanto é recomendado consultar a data 
de validade para seu uso correto.  O suplemento R.P.F deve ser utilizado somente por pessoas devidamente 
treinadas, com métodos aprovados de segurança e assepsia contra patógenos. 
 

Apresentação: 1 caixa com 8 frascos. 
 

Modelo: K25-81057 
 

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


