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INSTRUÇÕES DE USO 
 

CALDO AZIDA DEXTROSE  
Meio seletivo para detecção e enumeração de estreptococos fecais (enterococos) em água e alimentos. 

 
Descrição 
O Caldo Azida Dextrose é um caldo seletivo utilizado para identificação presuntiva e enumeração de estreptococos fecais (enterococos) em 
água e gêneros alimentícios. A presença destes microrganismos é indicada pela turvação do caldo e avaliada de acordo com o método do 
número mais provável (NMP). 
 

Preparação 
Suspender 34,7g (meio concentração simples) ou 69,4g (meio concentração dupla) de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. 
Aquecer até dissolver completamente. Dispensar em recipientes finais. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. 
 

Técnica 
Inocular uma série de tubos de Caldo Azida Dextrose com uma diluição seriada de amostra. Utilizar quantidades de 10mL ou menos. Utilizar 
caldo de força dupla para inóculo de 10mL. Consultar referências apropriadas para a sugestão de tamanhos da amostra. Incubar os tubos 
inoculados a 36 ± 1°C durante 20-48 horas. 
Examinar cada tubo para ao fim de 24 ± 2 horas. Se nenhuma turvação for evidente, reincubar e ler novamente ao fim de 48 ± 3 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aparência do meio  
Desidratado: Pó bege, fluido e homogêneo. 
Preparado: Meio âmbar claro a médio. 
 

Controle de qualidade 

Condições de Incubação: 36 ± 1°C durante 20-48 horas. 

 

Microrganismos ATCC Crescimento 

Escherichia coli 25922 Nenhum 

Streptococcus faecalis   19433 Bom 

Streptococcus faecalis   29212 Bom 
 

Desempenho e limitações 
O Caldo Azida Dextrose é utilizado para detecção presuntiva de contaminação fecal e mais testes de cultura devem ser feitos para 
confirmação. 
 

Precauções 
O Caldo Azida Dextrose contém azida sódica. Esta substância é nociva se inalada e se ingerida, irritante para os olhos, sistema respiratório e 
pele. Consultar a ficha de segurança para obter mais detalhes. A azida sódica reage com muitos metais, especialmente cobre para a 
produção de azidas metálicas explosivas. 
 

Armazenamento  
O pó é muito higroscópico. Armazenar a 10-30°C, em ambiente seco, na embalagem original bem fechada e utilizar antes da data de 
validade indicada na etiqueta ou até que sinais de deterioração ou contaminação sejam evidentes. Armazenar as placas preparadas a 2-8°C. 
 

Descarte 
O descarte deverá ser realizado de acordo com as normas nacionais e regulamentações locais em vigor. 
 

Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 

Modelo: K25-610003 
 

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

Composição g/L 

Triptose 15,0 

Extrato de Carne 4,5 

Glicose 7,5 

Cloreto de Sódio 7,5 

Azida Sódica 0,2 

pH Final (25°C)                             7,2 ± 0,2 


