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MEIOS DE CULTURA
Fabricados com 
alta tecnologia

Os meios de cultura prontos 
para uso da Plast Labor são 
produzidos com matérias-primas 
de alto padrão de produzidos com 
matérias-primas de alto padrão de 
qualidade propiciando uma excelente 
performance do produto acabado.

Todos os lotes são testados pelo controle de
qualidade segundo normatizações CLSI e USP. 
Os lotes são acompanhados de laudos de controle 
de qualidade, permitindo uma melhor rastreabilidade 
dos produtos. Customizamos meios de cultura de acordo 
com a demanda do cliente.

A Plast Labor é pioneira no Brasil na fabricação de Meios de Cultura com tecnologia 
de ponta. Instalamos Meios de Cultura com tecnologia de ponta. Instalamos o 
primeiro equipamento de grande porte na distribuição de meios de cultura prontos 
para uso da América Latina. O equipamento possui ponto triplo de distribuição e total 
segurança na secagem das placas. Todos os nossos meios se mantém em teste 
de esterilidade e promoção de crescimento com cepas ATCC, por 24/48 horas.
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Microbiologics : Cepas Derivadas ATCC
MicroBiologics é uma empresa Licenciada pela ATCC desde Maio/2005. Na 
verdade, a MicroBiologics foi a primeira empresa licenciada pelo Progarma 
ATCC de Derivado Licenciado.
Portanto, qualquer outra empresa internacional ou nacional que não possa 
fornecer-lhes documentos sérios e oficiais da ATCC, estará atuando fora do 
PROGRAMA DE DERIVADO DA ATCC, e estará oferecendo a estes importantes 
Laboratórios cepas de origem não conhecidas, não garantidas pela ATCC e de 
risco para seus trabalhos e resultados que devem ser confiáveis e precisos.

Microbiologics é sinônimo de Confiança
Os atuais produtos comerciais para o controle de 
qualidade frequentemente incluem cepas micro-
bianas rotuladas com número de cátalago ATCC.
Infelizmente, os clientes não estão cientes de que 
estas cepas podem vir de uma origem diferente 
da ATCC, ser sub-cultivadas múltiplas vezes antes 
até de alcançarem o cliente, ser manipuladas 

sob condições diferentes das contidas nas especificações da ATCC. Sem 
aderência aos padrões ATCC, os microrganismos podem estar mal rotulados 
ou contaminados, e o cliente não tem garantia sobre a validez e precisão dos 
dados gerados quando os usam.
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•	 5 frascos com 1 pellet cada e 5 frascos de fluido hidratante;
•	 Certificado de Qualidade;
•	 Contém 10 - 100 UFC por 0.1ml, conforme orientação dofabricante;
•	 Aplicações/ Especificações: Teste de promoção de crescimento; Teste 

de limites microbianos, Teste de enumeração microbiológica; Dissolução 
instantânea; 8 horas de estabilidade; 10 testes por frasco de fluido 
hidratante.

Obs.: Ideal para clientes de pequeno porte; cada hidratação rende 10 testes 
Total de testes por lata: 50 testes.

EZ-Accu Shot™ é uma preparação quantitativa do microrganismo projetado 
para a realização de testes de promoção de crescimento de meios de cultura 
com facilidade.

Cada EZ-Accu shot™ liofilizado foi concebido para proporcionar 10-100 UFC 
por 0,1 ml de suspensão hidratada como recomenda a USP / JP / Ph. EUR. 
Com pouco ou nenhum tempo de preparação necessário e até oito horas de 
estabilidade, EZ-Accu Shot ™ acrescenta eficiência e flexibilidade de horários 
para os laboratórios de Controle de Qualidade.

Cada frasco contêm 1,2 ml de suspensão 
hidratante e oferece 10 inóculos. Para 
maior conveniência, acompanhada de um 
Certificado de Análise, e está incluído uma 
etiqueta destacável para documentação de 
controle de qualidade.
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Teste de Promoção
do Crescimento (GPT)
•	 O que é o GPT?
•	 Por que o GPT é uma parte crítica de processos de
•	 controle de qualidade, atualmente?
•	 Como é GPT realizado?
•	 10 Dicas e Melhores Práticas para GPT

GPT determina a adequação dos meios de cultura utilizados em testes 
farmacêuticos, e é usado  por farmacopeias em todo o mundo.

A Promoção de Crescimento é um teste fundamental para o processo do
Controle de Qualidade atualmente.

Visão Geral sobre os Três Testes
usados como Promoção de Crescimento

Meios
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Dicas e Melhores Práticas para
o Teste de Promoção de Crescimento

1. Sempre utilizar Agar não seletivo como um 
controle ao testar meios líquidos. Isso garante 
que o meio líquido foi inoculado com <100 UFC;

2. Manter as pipetas calibradas na rotina;

3. Aquecer os pellets liofilizados antes de iniciar o ensaio, permitindo que os 
mesmos se equilibrem à temperatura ambiente antes do uso.
No caso da apresentação EZ-Accu Shot, não abra o pacote de papel alumínio 
durante este tempo.

4. Usar corretamente o fluido hidratante para a reconstituição do pellet.

5. Homogeneíze e Misture sempre!

6. Sempre levar em considerações ambientais 
exigidas pelas diferentes espécies. Use os 
indicadores para se certificar que os ambientes 
anaeróbicos sejam mantidas. 

7. O Agar não deve ser mantido no estado fundido para mais de 3 horas. 
Além disso, ele só pode ser fundido uma única vez.

8. Certifique-se de que você possui todos os organismos à serem testados 
em seu produto. Nem todos os organismos à serem testados estão listados 
na USP. Eles às vezes podem ser isolados ambientais do laboratório, fábrica 
ou outros. É recomendado conservar os isolados ambientais e utilizá-lo 
durante o Teste de Promoção de Crescimento.
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Concluindo
Teste de Promoção de Crescimento é um componente crítico para garantir o 
controle de qualidade das cepas e meios de culturas utilizados em laboratório.

As  dicas ajudarão no teste de Promoção de 
Crescimento, aumentando a probabilidade 
de que sejam alcançados contagem de 
colônias consistentes e fazendo um GPT 
rápido e fácil.

Preserve isolados ambientais que são considerados
indesejáveis para utilizar durante o teste GPT na rotina.
A MicroBiologics oferece liofilização customizada 
para esta finalidade. Trata-se de CUSTOM SOLUTION. 
Consulte-nos para maiores informações.
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Cuidados e Conservação
•	 Guarde as bolsas do microrganismo EZ-Accu Shot™ e o fluido 

hidratante a 2 °C a 8 °C, em suas embalagens originais lacradas. 

•	 Os microrganismos EZ-Accu Shot™ não devem ser utilizados se 
armazenados de forma inadequada; se houver indícios de exposição 
excessiva ao calor ou umidade e se a data de vencimento já tiver passado. 

•	 Armazenado conforme indicado, o preparado de microrganismos 
liofilizados manterá, até o último dia do mês da data de vencimento 
indicada no rótulo do dispositivo, suas especificações e desempenho 
dentro dos limites estabelecidos.

Instrução de Uso

Preparação do material

•	 Todos os materiais necessários para o processo de desempenho e os 
materiais a serem analisados devem estar prontos para uso imediatamente 
após o passo de hidratação.

•	 Após a hidratação da cepa liofilizada, as inoculação(ões) deve(m) ser 
concluída(s) dentro de 8 horas.

•	 A suspensão remanescente deve ser refrigerada em 2 °C a 8 °C entre 
utilizações para evitar uma alteração da concentração da suspensão. 

Obs.: A exceção para a estabilidade de oito horas é o catálogo Nº. 0484A 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, que deve ser usado dentro de 30 
minutos.
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Hidratação

•	 As instruções e o fluido hidratante fornecido no kit devem ser utilizados 
no processo de hidratação. O fluido hidratante é formulado para otimizar 
a hidratação, a dissolução da matriz do pellet e a suspensão uniforme 
do microrganismo liofilizado, utilizar apenas o fluido de hidrataçã o que 
veio no kit. 

•	 Retire 1 frasco de fluido hidratante e uma bolsa de alumínio contendo pellet 
liofilizado do armazenamento refrigerado. Permita que a bolsa  fechada e o 
fluido hidratante se equilibre à temperatura ambiente (cerca de 30 minutos). 

•	 Abra a embalagem e remova o frasco contendo 1 pellet liofilizado. 

•	 Retire a tampa do frasco do pellet e do frasco do fluido hidratante. 

•	 Verter o pellet no frasco de fluido hidratante de 1,2 ml. Apenas 1 pellet 
deve ser utilizado para obter a concentração de desafio de 10-100 CFU 
por 0,1 ml em meios não seletivos.

•	 Tampe imediatamente o frasco do fluido hidratante.

•	 Agite o material hidratado no vortex até o pellet ser completamente 
dissolvido e a suspensão ficar homogênea.

•	 Com uma pipeta esterilizada, transfira 0,1 ml da suspensão hidratada 
para o material a ser testado quanto ao desempenho (0,1 ml contém 
10-100 CFU).
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As três perguntas mais frequentes
•	 Quantas vezes posso repicar meus microrganismos?
•	 Posso congelar meus microrganismos?
•	 Como eu posso manter meus microrganismos?

Quantas vezes posso repicar meus microrganismos?

Existem limitações:
• O tipo de teste pode limitar o número de passagens;
• O risco de mutações, limita o número de repiques

Os repiques ou passagens significam que os 
microrganismos estão sendo transferidos de 
um meio para outro.

O tipo de teste pode limitar o número de passagens

•	 Microrganismos usados em teste baseado na farmacopeia, como promoção 
de crescimento e teste de eficácia de conservantes não devem ter mais do 
que 5 passagens a partir da cultura de referência.

•	 Indica-se para estes testes a apresentação KWIK-STIK Plus Qualitativa ou 
produtos quantitativos prontos para uso que já se encontram na quarta 
geração.

•	 O KWIK-STIK Plus é uma apresentação que encontra-se na 2º passagem da 
cultura de referência, podendo ser utilizada até a 5º passagem ou geração.
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O risco de mutações, limita o número de repiques

•	 A Microbiologics recomenda a conservação de repiques mínimos. A 9ª 
edição do Manual de Microbiologia Clínica alerta, “ Cada transferência de 
um novo repique aumenta a probabilidade de mutações com indesejáveis 
chances de mudanças na característica do microrganismo.

Mutações ocorrem:
 
•	 Aleatoriamente;
•	 Frequentemente devido ao alto nível de replicações (por exemplo, sob 

condições ideais uma cepa de Staphylococcus pode se dividir a cada 30 
minutos).

Microbiologics Alerta

Laboratórios precisam revisar seus processos de gerenciamento e 
preservação no controle de processos de cepas e no trabalho com culturas 
porque:
•	 Variações genéticas podem afetar fenotipicamente e fisiologicamente 

traços da cepa ao longo do tempo;
•	 Variações genéticas podem ter um impacto significante nos métodos 

moleculares e no resultado de análises;

Possíveis ramificações das cepas mutantes

•	 Falha nos testes de meios seletivos;
•	 Resultados incorretos de susceptibilidade;
•	 Identificação incorreta de isolados;
•	 Falhas nas auditorias e perda de certificações;
•	 Perda de clientes.
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Posso congelar os 
meus microrganismos?

•	 A Microbiologics não recomenda o congelamento porque:
•	 Existe alto risco de mutação neste processo;
•	 Congelamento tem alto custo;

Riscos de mutações

•	 Congelamento de microrganismos a -20ºC podem danificar a célula 
do microrganismo devido a formação de cristais de gelo e flutuações 
eletrolíticas.

•	 Podem também ocorrer danos na célula durante o descongelamento.
•	 Considera-se temperaturas críticas entre -40ºC e -5ºC.
•	 Aquecimento indesejado, pode ocorrer com perda de energia e 

consequentemente danificar as células dos microrganismos.
•	 Microbiologics não garante cepas que foram congeladas. Nestes casos, 

o certificado de análise perde o valor.

Congelamento tem alto custo

Os custos incluem:
• Baixas temperaturas;
• Gerador para sistema de back-up;
• Frascos especiais para congelamento e 
armazenamento;
• Sistema de alarme em caso de queda de energia;
• Obrigatório (tempo gasto para a validação de métodos 
de congelamento, descongelamento, congelamento, 
etiquetagem, manutenção de registros, etc.
• Retestes e análises de causa raíz, caso ocorra 
mutações.
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Como eu posso manter meus
microrganismos?
•	 A Microbiologics indica 2 diferentes planos de manutenção;
•	 Os microrganismos devem ser mantidos em meios não seletivos como TSA.

Manutenção de Microrganismos . Plano A

1. Reference: CLSI M22-A3 Vol. 24 No.19, Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media: Approved Standard - Seventh Edi�on, April 2004. 
2. Do not test colonies from the pellet plate. If it is necessary to the test the microorganism on Day 1, start the reference stock culture one day earlier and subculture it for 

the first day of tes�ng. 
3. Alterna�vely, subculture the day before tes�ng. 

TIB.246 REVISION 2011.JAN.4           

Recons�tute microorganism 
(see product insert PI.194) 

Start on non-selec�ve agar or slant 
(see TIB.081 “Recommended Growth 

Requirements”) 

Monthly Working Stock Culture “Pellet Plate”2 

Week 1/Day 1 
Weekly Working Culture  

Reference Stock Culture 

Day 2 

Day 3 

Day 4 

Day 5 

Day 6 

Day 7 

Each day of  Week 1,  
subculture colonies from  
this plate to a fresh plate3 

Day 9 

Day 10 

Day 11 

Day 12 

Day 13 

Day 14 

Each day of  Week 2,  
subculture colonies from  
this plate to a fresh plate3 

Day 16 

Day 17 

Day 18 

Day 19 

Day 20 

Day 21 

Each day of  Week 3,  
subculture colonies from  
this plate to a fresh plate3 

Day 23 

Day 24 

Day 25 

Day 26 

Day 27 

Day 28 

Each day of  Week 4,  
subculture colonies from  
this plate to a fresh plate3 

Subculture Weekly to Non-selec�ve Agar 

Week 2/Day 8 
Weekly Working Culture  

Week 3/Day 15 
Weekly Working Culture  

Week 4/Day 22 
Weekly Working Culture  
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Manutenção de Microrganismos . Plano B
  

Week 1/ Pellet Plate/Day 12 

TIB.246 REVISION 2011.JAN.4           

Recons�tute microorganism 
(see product insert PI.194) 

Start on non-selec�ve agar or slant 
(see TIB.081 “Recommended Growth 

Requirements”) 

Reference Stock Culture 

Day 2 Day 3 Day 4 Day 6 Day 5 Day 7 

Use Daily Plates to set up panels for QC.3 

Sub to new slant or 
plate every 7 days 

Day 9 Day 10 Day 11 Day 13 Day 12 Day 14 

Week 2/Day 8 
Weekly Working Culture 

Day 16 Day 17 Day 18 Day 20 Day 19 Day 21 

Week 3/Day 15 
Weekly Working Culture 

Day 23 Day 24 Day 25 Day 27 Day 26 Day 28 

Week 4/Day 22 
Weekly Working Culture 

1. CLSI M07-A8 Vol. 29 No. 2, Methods for Dilu�on An�microbial Suscep�bility Tests for Bacteria that Grow Aerobically: Approved Standard-Eighth Edi�on, January 2009. 
          CLSI M02-A10 Vol. 29 No. 1, Performance Standard for An�microbial Disk Suscep�bility Tests;  Approved Standard-Tenth Edi�on, January 2009. 
2. Do not test colonies from the pellet plate. If it is necessary to the test the microorganism on Day 1, start the reference stock culture one day earlier and subculture it for 
           the first day of tes�ng. 
3.       Alterna�vely , subculture the day before tes�ng. 
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Regras simples para estocar
Microrganismos
•	 Indica-se a armazenagem de bactérias aeróbias em temperaturas entre 

2-8ºC (poucas espécies de Bacillus irão permanecer viáveis por longos 
períodos, quando estocados em temperatura ambiente);

•	 Indica-se o armazenamento de cepas que requerem CO2, à temperatura 
ambiente em jarras de anaerobiose com gerador;

•	 Leveduras e fungos devem ser armazenados em temperatura ambiente;

•	 Pode se armazenar cepas anaeróbias e aeróbias à temperaturas entre 
2-8ºC.

•	 Não testar colônias da placa de pellet originais. Esta é a placa sobre 
a qual o sedimento liofilizado foi iniciado. Os organismos que crescem 
nesta placa não estão totalmente viáveis.

•	 Sempre utilizar microrganismos frescos para realização dos testes.

•	 Muitos testes exigem que os microrganismos não tenham mais do que 
24 horas.

•	 Sempre selecione colônias isoladas para o seu teste.
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Conclusão

Armazenamento e Conservação

Armazenar entre 2 °C e 8 °C, em sua bolsa lacrada original que contém 
dessecante.

• Quando armazenado conforme a orientação, o preparado de microrganismo 
liofilizado reterá, até a data de validade declarada na etiqueta do dispositivo, suas 
especificações e seu desempenho dentro dos limites descritos.

• Recomenda-se não utilizar o produto se:
- estiver armazenado inadequadamente;
- houver evidência de exposição excessiva ao calor ou à umidade;
- a data de validade tiver expirado.

investimento

o
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Cuidados e Conservação
•	 O Material requer meio não-seletivos para otimizar o crescimento e a 

recuperação.
•	 Requer tempos e condições específicos de incubação para otimizar o 

crescimento e a recuperação.
•	 É embalado no interior de uma unidade chamada KWIK-STIK™. Cada 

unidade KWIK-STIK™ contém um grânulo (“pellet”) liofilizado de uma única 
cepa de microrganismo, um reservatório de líquido hidratante e um swab 
de inoculação. A unidade é lacrada no interior de uma bolsa laminada que 
contém um dessecante para evitar acúmulo indesejado de umidade.

Instrução de Uso
•	 Aguardar a bolsa fechada do KWIK-STIK™ estar em equilíbrio com a 

temperatura ambiente.
•	 Rasgar a bolsa no corte e remover a unidade KWIK-STIK™.
•	 Destacar a aba removível da etiqueta e aplicar à placa de cultura primária ou 

ao registro de CQ. Não desmontar o dispositivo durante a hidratação.
•	 Apertar apenas uma vez a ampola na parte superior do KWIK-STIK™, logo 

abaixo do menisco de líquido da ampola, encontrada na tampa para liberar 
o líquido hidratante.

•	 Segurar verticalmente e “bater” em uma superfície dura para facilitar o fluxo de 
líquido percorrer a haste para o fundo da unidade que contém o “pellet”.

•	 Apertar a parte inferior da unidade, macerar o “pellet” no fluido até que a 
suspensão do “pellet” fique homogênea.

•	 IMEDIATAMENTE saturar bem o swab com o 
material hidratado e transferir para o meio de Agar.

•	 Inocular a(s) placa(s) de cultura primária deslizando suavemente o swab 
sobre um terço da placa.

•	 Usar alça estéril, semeando em estrias para facilitar o isolamento das 
colônias.

•	 IMEDIATAMENTE incubar a(s) placa(s) de cultura primária inoculada(s) na 
temperatura e nas condições adequadas para os microrganismos.
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O que é Material de Referência Certificado?

Material de Referência
•	 Homogêneo;
•	 Estável;
•	 Pronto para o uso;
•	 Quantitativo ou Qualitativo;
•	 ISO Guia 34;

Material de Referência Certificado (CRM)
•	 Metrologicamente Rastreável;
•	 O material vem com certificado que possui a rastreabilidade e a incerteza.
•	 Obs.: Metrologicamente Rastreável significa que possui uma cadeia 

contínua documentada de calibrações.

Certificações ISO Microbiologics
ISO 17025
Certifica o Sistema de Gestão da Qualidade de uma empresa. A empresa
precisa demonstrar que produtos ou serviços são desenvolvidos, produzidos
e distribuídos de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade.
O Sistema de Gestão da Qualidade envolve procedimentos escritos e
documentação de treinamento. Também requer que todas as reclamações
sejam documentadas e ações corretivas ou preventivas sejam criadas.

ISO Guide 34
Certifica a competência de um fabricante como um produtor de material de
referência. Métodos usados para produzir o material de referência certificado
são avaliados e validados para serem considerados aceitáveis. O Certificado
de Análise inclui informações adicionais.
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Porque usar materiais CRM?
•	 Para Laboratórios de Ensaio, Seção 5.6.3.2 da ISO 17025:2005 declara: 

“Os Materiais de referência devem sempre que possível, ser rastreáveis 
às unidades de medições SI, ou para materiais de referência certificados“. 

•	 Materiais de Referência Certificados só podem ser produzidos por um 
ISO Guia 34 Acreditado Referenciado como produtor de materiais.

•	 Em 2009 a empresa Microbiologics tornou-se oficialmente reconhecido 
como um produtor de material de referência, recebendo a acreditação do 
ISO Guia 34.

•	 Microbiologics é um produtor credenciado, qualificado de materiais de 
referência microbiológicos, incluindo Epower™ CRM e Lab- Elite ™ CRM.

Exemplos de uso de Materiais de Referência Certificados

•	 Validação de Método;
•	 Verificação de Método;
•	 Calibração;
•	 Monitoramento de Método ou Controle de Processo;
•	 Treinamentos.

Vantagens do uso de Materiais
de Referência Certificados

•	 Rastreabilidade;
•	 Incerteza conhecida, permitindo maior confiabilidade nas medições 

dos usuários;
•	 Acompanhado de documentação: Rastreabilidade e Incerteza 

documentadas, garantindo auditorias regulatórias mais tranquilas;
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O que procurar em um Certificado de Análise
Símbolo do Corpo Acreditador;
•	 Rastreabilidade para uma Coleção de Cultura; 

- O logo da Coleção de Cultura estará no certificado;
•	 Passagens (Subculturas) 

- Devem ser quatro ou menos (para minimizar o risco de mutação genética);

Certificado de Análise - Microbiologics

Com Informação Estatística mais Detalhada

MRC ™etilE-baLMRC ™rewopEsacitsíretcaraC

Unidades Formadoras de Colônia (UFCs)

• Quantitativa; oferece  um número específico 
de UFC

• Disponíveis nas concentrações de     102 a 
108

• Preparação Qualitativa

Rastreabilidade
• 1ª passagem da cultura de referência
• 100% rastreável: Originário de cepas 

licenciadas, cepas rastreáveis

• 1ª passagem da cultura de referência
• 100% rastreável: Originário de cepas 

licenciadas, cepas rastreáveis

Embalagem • Frasco com 10 pellets
• Etiqueta destacável com valor no certificado

• KWIK-STIK  fácil de usar (1 unidade por 
embalagem)

• Etiqueta destacável de identificação

Certificado de Análise • Inclui valor  no certificado, Incerteza 
Expandida e Desvio Padrão

• Inclui características fenotípicas, 
microscopia e macroscopia

Métodos de Ensaio
• Validação, verificação, calibração de 

métodos que exigem uma gama específica de 
UFC

• Validação, verificação , calibração de 
presença-ausência e identificação de métodos

Armazenamento
Envio de armazenamento

• De fácil armazenamento, não é necessário 
gelo seco para embarque

• De fácil armazenamento, não é necessário 
gelo seco para embarque
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Qual é o material de 
referência certo para você?

 
Culturas Qualitativas

LAB-ELITE : Material de Referência Certificado

•	 Uma unidade independente, incluindo pellet 
liofilizado, fluido hidratante e swab em tubo;

•	 Aplicações/ Especificações: Validação de 
novos métodos ou instrumentos; CQ de 
pesquisa; Laboratórios ISO 17025 e Guia 
34; 100% Rastreável; Dados Fenotípicos.

MRC ™etilE-baLMRC ™rewopEsacitsíretcaraC

Unidades Formadoras de Colônia (UFCs)

• Quantitativa; oferece  um número específico 
de UFC

• Disponíveis nas concentrações de     102 a 
108

• Preparação Qualitativa

Rastreabilidade
• 1ª passagem da cultura de referência
• 100% rastreável: Originário de cepas 

licenciadas, cepas rastreáveis

• 1ª passagem da cultura de referência
• 100% rastreável: Originário de cepas 

licenciadas, cepas rastreáveis

Embalagem • Frasco com 10 pellets
• Etiqueta destacável com valor no certificado

• KWIK-STIK  fácil de usar (1 unidade por 
embalagem)

• Etiqueta destacável de identificação

Certificado de Análise • Inclui valor  no certificado, Incerteza 
Expandida e Desvio Padrão

• Inclui características fenotípicas, 
microscopia e macroscopia

Métodos de Ensaio
• Validação, verificação, calibração de 

métodos que exigem uma gama específica de 
UFC

• Validação, verificação , calibração de 
presença-ausência e identificação de métodos

Armazenamento
Envio de armazenamento

• De fácil armazenamento, não é necessário 
gelo seco para embarque

• De fácil armazenamento, não é necessário 
gelo seco para embarque
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Culturas Quantitativas

E-power CRM

•	 1 Frasco com 10 pellets liofilizados, 
acondicionadas em embalagem plástica;

•	 Certificado de Qualidade;
•	 Variando de 102 a 108 por pellet;
•	 Aplicações/ Especificações: As aplicações 

são realizadas com concentração específica 
do microrganismo quantificado, Laboratórios 
ISO 17025 e Guia 34, Enumeração e Detecção 
Microbiana, Calibração de Equipamento, 
Validação de Método, Determinação de 
Bioburden, Estudos de Letalidade; Teste de 
Desinfetante, Proficiência Interna, Teste de Água.

EZ-CFU

•	 2 frascos com 10 pellets e 10 frascos de fluido 
hidratante;

•	 Certificado de qualidade;
•	 Contém 10 - 100 UFC por 0.1ml, se a inoculação 

for segundo a recomendação do fabricante; 
•	 Aplicações/ Especificações: Teste de promoção 

de crescimento; Teste de limites microbianos, 
Teste de enumeração microbiológica; É 
necessário diluição de 1:10 com estabilidade 
de 30 minutos; mais de 90 testes por frasco de fluido hidratante.

Obs.: Ideal para clientes de grande porte; cada hidratação rende 200 testes – 
Total de testes por lata: 2000 testes.
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EZ-CFU One Step

•	 2 frascos com 10 pellets e10 frascos de 
fluido hidratante;

•	 Certificado de qualidade;
•	 Contém 10 - 100 UFC por 0.1ml, se a 

inoculação for segundo a recomendação 
do fabricante; 

•	 Aplicações / Especificações: Teste de 
promoção de crescimento; Teste de 
limites microbianos, Teste de enumeração 
microbiológica; Não é necessário 
diluição; 8 horas de estabilidade; 10 
testes por frasco de fluido hidratante.

Obs.: Ideal para clientes de médio porte; cada hidratação rende 20 testes – 
Total de testes por lata: 200 testes.

Armazenamento e Validade
•	 Armazenar entre 2 °C e 8 °C, em sua bolsa lacrada original que contém 

dessecante.
•	 Quando armazenado conforme a orientação, o preparado de microrganismo 

liofilizado reterá, até a data de validade declarada na etiqueta do dispositivo, 
suas especificações e seu desempenho dentro dos limites descritos.

•	 A garantia do produto é limitada a especificações e desempenho do 
microrganismo armazenado adequadamente no recipiente original (frasco) 
contendo dessecante.

•	 A exposição ao calor, umidade e oxigênio pode afetar negativamente a 
estabilidade do microrganismo.

•	 Recomenda-se não utilizar o produto se: 
- estiver armazenado inadequadamente; 
- a data de validade tiver expirado.
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Considerações Importantes
•	 Valor do certificado foi calculado utilizando métodos estatísticos 

comprovados. Como parte do procedimento de controle de qualidade 
da Microbiologics, os “pellets” de cada lote de microrganismo são 
hidratadas em um tampão fosfato com pH 7.2. As contagens de colônias 
replicadas são realizadas em meio não seletivo de Agar e enumeradas 
utilizando um dispositivo de contagem de colônias automatizado. Os 
resultados podem diferir do valor certificado devido a diferentes materiais 
e métodos utilizados.

•	 A variabilidade do fluido hidratante, amostragem, diferentes técnicas 
de contagem de colônias, incubação e uso de meio seletivo de Agar 
produzirão contagens de colônias que variam do valor certificado médio 
determinado.

•	 Se o aplicativo requerer uma amostra de alimento, só misture a amostra 
de alimento com a suspensão hidratada IMEDIATAMENTE antes do 
processamento e do teste.

•	 Fluido hidratante e hidratação. A estrutura da pílula liofilizada é fornecida 
pela gelatina, que se liquefaz quando aquecida. Para liquefazer a gelatina e 
garantir a completa hidratação e uma suspensão uniforme da população 
de microrganismos, o fluido hidratante deve ser pré-aquecido a 34 °C 
– 38 °C e a preparação liofilizada deve ser deixada para incubação em 
um fluido hidratante a 34 °C – 38 °C por 30 minutos. Em seguida da 
hidratação, a suspensão deve ser bem misturada.

•	 Inoculações devem ser concluídas dentro de 30 minutos após a 
hidratação.
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Instrução de Uso
•	 Para hidratação, remover o frasco de pílulas do armazenamento 

refrigerado e equilibrá-lo à temperatura ambiente.
•	 Aquecer o fluido hidratante entre 34 °C – 38 °C, antes da utilização.
•	 Utilizar tampão fosfato estéril com pH 7.2 para a hidratação da preparação 

liofilizada.
•	 Transferir os “pellets” para o fluido hidratante.
•	 Colocar a suspensão em uma incubadora a 34 °C – 38 °C por 30 minutos 

para garantir uma hidratação completa.
•	 Misturar o material hidratado até que seja obtida uma suspensão 

homogênea, imediatamente após a incubação.
•	 Prosseguir com o inoculação de acordo com o protocolo do laboratório.

Referências
•	 Inmetro
•	 Política do Inmetro para Seleção e Uso de Materiais de Referência/

Discussão sobre as mudanças relacionadas à publicação do ISO Guide 
34:2009

•	 Microbiologics
•	 Instruções de Uso Microbiologics



www.plastlabor.com.br26

www.plastlabor.com.br
plabor@plastlabor.com.br
RJ/Brasil: (21) 2501 0888 
SP: (11) 3862 9008


