
Culturas de Referência e Slides de Controle de Qualidade

Preparo de Microrganismos Quantificados 

PRODUTO EMBALAGEM CONTEÚDO UFC APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

Epower™
Frasco de pellets liofilizados 
acondicionados em embala-
gem plástica resselável

10 Pellets
Certificado de Qualidade

Variando de E+02 a E+08 
por pellet.

Aplicações que requerem uma faixa específica de UFC; Enumeração e 
detecção microbiana; Calibração de equipamentos; Validação de métodos; 
Determinação de bioburden; Concentração mínima letal; Estudos de letalida-
de; Teste de desinfetante; Proficiência interna; Teste de água. 

Epower™ CRM 
Frasco de pellets liofilizados 
acondicionados em embala-
gem plástica resselável

10 Pellets
Certificado de Qualidade

Variando de E+02 a E+08 
por pellet.

Laboratórios ISO 17025; Aplicações que requerem uma faixa específica de 
UFC; Enumeração e detecção microbiana; Calibração de equipamentos; 
Validação de método; Determinação de bioburden; Concentração mínima 
letal; Estudos de letalidade; Teste de desinfetante; Proficiência interna; Teste 
de água.

EZ-FPC™
Frasco de pellets liofilizados 
acondicionados em embala-
gem plástica resselável

10 Pellets
Certificado de Qualidade

Qualitativo 1.0E+02 - 
9.9E+02 por pellet;
Quantitativo 1.0E+03 - 
9.9E+03 por pellet.

Testes qualitativos (presença/ausência) e quantitativos de processos diários 
de controle de alimentos; Documentação de precisão, reprodutibilidade e 
sensitividade de métodos de teste; Proficiência interna; Estudos de letalidade.

EZ-SPORE™
Frasco de pellets liofilizados 
acondicionados em embala-
gem plástica resselável

10 Pellets
Certificado de Qualidade

1.0E+04 - 9.9E+04 por 
pellet

Processos diários de controle para verificar os métodos de detecção de de 
deterioração de alimentos

EZ-CFU™ Caixa/Kit
2 frascos de 10 pellets
10 frascos de fluido hidratante
Certificado de qualidade

Rende 10-100 por 0.1ml 
quando processado como 
recomendado.

Teste de promoção de crescimento; Teste de limites microbianos, Teste de 
enumeração microbiana; necessita de diluição de 1:10; estabilidade de 30 
minutos; >Mais de 90 testes por frasco de fluido hidratante.

EZ-CFU™
OneStep

Caixa/Kit
2 frascos de 10 pellets
10 frascos de fluido hidratante
Certificado de qualidade

Rende 10-100 por 0.1ml 
quando processado como 
recomendado.

Teste de promoção de crescimento; Teste de limites microbianos, Teste de 
enumeração microbiológica; Sem diluição; 8 horas de estabilidade; 19 testes 
por frasco de fluido hidratante.

EZ-Accu Shot™ Caixa/Kit
5 frascos c/ 1 pellet cada
5 frascos de fluido hidratante
Certificado de Qualidade

Rende 10-100 por 0.1ml 
quando processado como 
recomendado.

Teste de promoção de crescimento; Teste de limites microbianos, Teste de 
enumeração microbiana; Dissolução instantânea; Sem diluição; 8 horas de 
estabilidade; 10 testes por frasco de fluido hidratante.

EZ-Accu Shot™
Select

Caixa/Kit
5 frascos c/ 1 pellet cada
5 frascos de fluido hidratante
Certificado de Qualidade

Rende 10-100 por 0.1ml 
quando processado como 
recomendado.

Teste de promoção de crescimento; Teste de limites microbianos, Teste de 
enumeração microbiológica; 5 cepas diferentes do compêndio (normativas 
USP/Farmacopéia) em um pacote; Dissolução instantânea; Sem diluição; 8 
horas de estabilidade; 10 testes por frasco de fluido hidratante.

EZ-PEC™ Caixa/Kit
2 frascos com 10 pellets;
10 frascos com fluido hidratante
Certificado de qualidade

1.0E+05 a 1.0E06 por ml 
de produto testado quando 
processado como reco-
mendado.

Testes de eficácia de conservante e efetividade antimicrobiana.

PRODUTO EMBALAGEM CONTEÚDO UFC APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

LYFO DISK ® Frasco de pellets liofilizados
6 Pellets
4ª Passagem

Qualitativa
Culturas em geral; CQ de equipamentos de identificação; CQ deTeste de Sus-
cetibilidade Antibiótica; Disponível em Conjuntos de Microorganismos de CQ.

KWIK-STIK™
2 PACK

Unidade independente 
incluindo pellet liofilizado, 
fluido hidratante e swab
em tubo

2 Unidades KWIK-STIK
4ª Passagem

Qualitativa
Culturas em geral; CQ de equipamentos de identificação; CQ deTeste de 
Suscetibilidade Antibiótica; Disponível em Conjuntos de Microorganismos de 
CQ.

KWIK-STIK™
6 PACK

Unidade independente 
incluindo pellet liofilizado, 
fluido hidratante e swab em 
tubo

6 Unidades KWIK-STIK
4ª Passagem

Qualitativa
Culturas em geral; CQ de equipamentos de identificação; CQ deTeste de 
Suscetibilidade Antibiótica; Disponível em Conjuntos de Microorganismos de 
CQ.

KWIK-STIK™ PLUS

Unidade independente 
incluindo pellet liofilizado, 
fluido hidratante e swab em 
tubo

5 Unidades KWIK-STIK
2° Passagem
Certificado de Qualidade

Qualitativa
Cultura geral; CQ de equipamentos de identificação; Testes de Farmacopéias; 
2° Passagem; Fornece mais subculturas, sendo possível repique até 5ª 
passagem, produto indicado para indústria.

Microbiology QC 
Slides

Caixa 10 Slides Qualitativa
Para exames microscópicos; Contém 1 ou 2 gotículas de um organismo 
preservado, fixado em metanol, seco ao ar ou um esfregaço contendo uma 
determinada população de organismos.

Lab-Elite™
Certified Reference 
Material

Unidade independente 
incluindo pellet liofilizado, 
fluido hidratante e swab em 
tubo

1 Unidade KWIK-STIK
Certificado de Análise
1° Passagem

Qualitativa
Validação de novos métodos ou instrumentos; CQ de pesquisa; Laboratórios 
ISO 17025; 100% rastreável; Dados Fenotípicos. 

Parasite
Suspensions

Frasco contendo 1 ml de um 
tipo de espécie de parasita

Frasco de 1 ml Qualitativa
Controle de qualidade e proficiência do diagnóstico médico em testes de 
parasitologia; Uso educacional. 

MICRORGANISMOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE

Guia de Referência de Produtos



MICRORGANISMOS PARA
CONTROLE DE QUALIDADE
Guia de Referência de Produtos
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Produto

Referência da Culturas Preparações de microrganismos enumeradas lâminas de CQ
Material de 
Referência 
Certificado
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Clínico • • • • • • •

Alimentos • • • • • • • • • • • • • •

Ambiental / 
Água

• • • • • • • • • •

Farmacêuticos /
Cosméticos

• • • • • • • • • • • • •

Educacional • • • • • • • • • • • • • • •

Atendimento Nacional: (21) 2501 0888
São Paulo: (11) 3862 9008
www.plastlabor.com.br

Guia de Referência para Indústria

Distribuidora autorizada de cepas derivativas ATCCTM MicrobiologicsR


