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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR CLOSTRIDIAL REFORÇADO 
Meio para isolamento e enumeração de anaeróbios e Clostridium spp. recomendado pela ISO 6461/1 

  
Descrição 
O Agar Clostridial Reforçado é um meio utilizado para o cultivo e contagem de anaeróbios, especialmente Clostridium spp. 
 

Preparação 
Suspender 52,5 g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Agitar bem. Aquecer até a fervura com agitação frequente para 
dissolver o meio completamente. Esterilizar em autoclave a 115°C por 15 minutos. 
 

Técnica 
Para inoculação da amostra no Agar CLostridial Reforçado pode-se transferir 1 ml de amostra de teste ou 1 ml da suspensão em duplicata 
nas placas ou tubos. Adicionar o meio derretido e misturar com cuidado. Repetir o procedimento com outras diluições. Depois que o agar 
solidificar, despejar o mesmo meio de cobertura. Incubar anaerobicamente entre 30°C a 35°C durante 24/48 horas. Se houver suspeita de 
bactérias termofílicas, preparar um segundo conjunto de placas ou tubos e incubar entre 50°C a 55°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aparência do meio 
Desidratado: Pó marrom claro, fluido e homogêneo. 
Preparado: Meio âmbar médio, levemente opalescente. 
 

Controle de Qualidade 

Condições de Incubação: 36 ± 1 °C durante 40-48 horas. 

 

Microrganismos ATCC Crescimento 

Escherichia coli 25922 Bom 

Clostridium perfrigens   13124 Bom 

Enterococcus faecalis   19433 Inibido 
 

Armazenamento 
O pó é muito higroscópico. Armazenar a 10-25°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: K25-610096  
 
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 

Peptona 10,0 

Cloreto de Sódio 5,0 

Extrato de Carne 10,0 

Extrato de Levedura 3,0 

Glicose 5,0 

Amido Solúvel 1,0 

Cloridrato de L-Cisteína 0,5 

Acetato de Sódio 3,0 

Agar 15,0 

pH Final (25°C)                         6,8 ± 0,2 

http://www.kasvi.com.br/

