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Sistema Completo para Micobactérias



Até hoje, estamos trabalhando para diagnosticar e tratar esta doença mortal.

A BD, uma empresa líder global em tecnologia médica, que fabrica e comercializa dispositivos 
médicos, equipamentos e reagentes para diagnóstico clínico, se dedica a melhorar a saúde das 
pessoas em todo o mundo.

Ela oferece desde dispositivos de coleta, produtos para o isolamento e identificação de 
microrganismos, teste de sensibilidade até sistema de notificação e gerenciamento de resultados. 
Tudo isso para apoiar o laboratório clínico no diagnóstico de micobactérias.

Em 1882, Dr. Robert Koch isolou o
Mycobacterium tuberculosis, 
o microrganismo responsável 
pela tuberculose.



Cultura: Meio Sólido 
Opções de meios Lowenstein-Jensen e Middlebrook 
disponíveis em uma variedade de configurações de tubos.

Os tubos de meios  Lowenstein-Jensen apresentam uma 
inclinação adequada do ágar para facilitar a inoculação e 
isolamento de micobactérias. Além disso, tem facilidade de 
rosqueamento com tampa revestida de borracha para 
evitar fugas e perda de umidade. 

Sistema BD BBL™ MycoPrep™ 

O BD BBL MycoPrep otimiza o fluxo de trabalho e o 
tempo no importante processo de descontaminação 
das amostras, evitando dificuldades associadas com 
a reconstituição, pesagem e mistura dos materiais, 
bem como estoque dos ingredientes.

Pré-embalado, o reagente BD BBL MycoPrep utiliza a 
formulação recomendada para o processamento de 
espécimes oferecendo um efetivo agente digestivo e 
descontaminante . Possui um tampão de fosfato em 2

pó em pacotes pré-medidos.

Pode ser armazenado em temperatura ambiente o 
que traz ao laboratório economia de material, 
tempo e trabalho, aumentando a biossegurança no 
processamento da amostra. 

Descontaminação/
Digestão

Diagnóstico de Micobactérias 
Do tratamento da amostra até o relatório final, a
BD oferece a melhor solução para as suas necessidades 

TMBD EpiCenter

DESCONTAMINAÇÃO/
DIGESTÃO 

TM TMBD BBL  MycoPrep

CULTURA 

TMBD Bactec  
TMMGIT  960 e 320 

TMBD BBL  
TMMGIT  Tubo 

IDENTIFICAÇÃO 

TM TMBD BBL  Taxo  
TB Niacina

SUSCETIBILIDADE 

TMBD Bactec   
TMMGIT  960 e 320   

TMBD BBL    
TMMGIT  SIRE/PZA 

RELATÓRIOS E 
ESTATÍSTICAS 



Altura 

Largura 

Profundidade 

Espaço necessário ao redor 
do instrumento 

Peso (sem os tubos)

Peso (com 960 tubos) 

Voltagem de entrada 

Corrente de entrada

Frequência da linha de entrada 

134,62 cm 

91,84 cm 

71,12 cm 

10,2 cm - lados esquerdo e direito e 
                na parte posterior
121,9 cm - em frente ao instrumento

342 kg 

360,2 kg 

95-130 ou 180-264 VAC 

10,0 Amp 

50 ou 60 Hz ± 3 Hz 

Dimensões

BD BACTEC™ 
MGIT™ 960

63,5 cm 

91,5 cm 

72,4 cm 

137,3 kg 

142,9kg 

100-142,9 VAC
 
6,0 Amp 

50 ou 60 Hz ± 3 Hz 

Dimensões

BD BACTEC™ 
MGIT™ 320 

Altura 

Largura 

Profundidade 

Peso (sem os tubos)

Peso (com 320 tubos) 

Voltagem de entrada 

Corrente de entrada

Frequência da linha de entrada 

Espaço necessário ao redor 
do instrumento 

1,27 cm - lados esquerdo e direito e 
                na parte posterior
121,9 cm - em frente ao instrumento



Relatórios e Estatísticas
BD EpiCenter™ Sistema de Gestão de Dados 
O EpiCenter, permite monitorar tendências de resistência às drogas, rastrear padrões de resistência 
a multi-drogas, gerar relatórios estatísticos e epidemiológicos, demonstrar o desempenho do tempo 
de detecção e a análise para estudos de comparação de métodos. 

A flexibilidade do EpiCenter o torna uma ótima ferramenta de gerenciamento de dados para o 
laboratório. O software permite: 

Melhorar o controle e a validação dos resultados; 
Visualizar a curva de crescimento; 
Elaborar relatórios analíticos de tendências e gráficos para monitorar a incidência, tendência de 
resistência e indicadores de qualidade do laboratório. 

Ao longo dos anos, o sistema BD BACTEC™ MGIT™ se estabeleceu como padrão-ouro para os testes de 
diagnóstico de micobactérias. 

Um Legado de Liderança 



Cultura: Sistema de
Cultura Manual para
Micobactérias 

O sistema BD BBL™ MGIT™ proporciona ao seu 
laboratório um método rápido, confiável, fácil e 
seguro para o crescimento e detecção de 
micobactérias em espécimes clínicos. 

O tubo de plástico é inoculado, com uma  
suspensão de amostra pré-tratada, e incubado. 

Sob a luz UV, o crescimento é indicado por um 
inconfundível brilho laranja fluorescente.

O sistema utiliza o caldo Middlebrook como meio 
de cultura e o OADC e o PANTA™ como 
suplementos. 

O sistema BD BACTEC™ MGIT™ 960 e 320 foi 
projetado com a finalidade de simplificar o 
diagnóstico de tuberculose, garantindo a máxima 
produtividade com o mínimo manuseio da 
amostra. O sistema totalmente automatizado de 
detecção de micobactérias traz resultados 
mais rápidos que podem ajudar a melhorar o 
atendimento ao paciente e reduzir os custos dos 
cuidados de saúde. O sistema usa os meios MGIT 
com sensores patenteados, fazendo uso eficaz de 
tecnologia de fluorescência, aliado ao consumo 
de O2. 

O sistema utiliza o caldo Middlebrook como meio 
de cultura e o OADC e o PANTA™ como 
suplementos. 

Cultura: Sistema de 
Cultura Automatizado
para Micobactérias 

BD BACTEC™ MGIT™ SIRE e PZA 

Leitura e interpretação totalmente automatizada 
do teste de sensibilidade às drogas de tratamento 
de primeira e segunda linhas. 

Com o equipamento, os resultados são 
reportados entre 4 e 12 dias, o ajuste entre os 
protocolos de detecção e teste de sensibilidade e 
a emissão e interpretação dos resultados (S ou R) 
são automáticos. 

Diminuição do fluxo de trabalho.

SuscetibilidadeIdentificação
BD BBL™ Taxo™ TB Niacin Test Strips são tiras de 
papel que contêm reagentes para a detecção da 
produção de niacina pelas micobactérias. 

Compostas por papel absorvente impregnadas 
com tiocianato de potássio, cloramina T, ácido 
cítrico e aminossalicilato de sódio,possuem a 
finalidade de identificar o complexo 
Mycobacterium tuberculosis. 


