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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR NUTRIENTE 
Meio para o crescimento de bactérias não fastidiosos (exigentes) de acordo com a ISO 12780. 

 
Descrição 
O Agar Nutriente é um meio com várias finalidades, utilizado para a análise de água e produtos lacticínios de acordo com a ISO 12780. É 
também utilizado para o cultivo da maioria dos microrganismos menos fastidiosos (exigentes). A peptona e o extrato de carne fornecem 
fontes de nutrientes como nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos. O extrato de levedura é uma fonte de vitamina, particularmente do 
grupo B e essencial para o crescimento de bactérias. O cloreto de sódio mantém o balanço osmótico e o agar bacteriológico é o agente 
solidificante. 
 
Preparação 
Suspender 28g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver dissolvendo completamente. Esterilizar em autoclave a 
121°C por 15 minutos. Dispensar em placas de Petri.  
 
Técnica 
Inocular com o crescimento a partir de uma única colônia do agar ou uma alça do caldo e espalhe para o isolamento. Incubar aerobicamente 
a 36 ± 1°C por 18-24 horas ou por mais tempo se necessário. O bom crescimento de organismos não fastídicos (exigentes) aparecerá como 
colônias translúcidas. 
 

Composição g/l 

Extrato de Carne 1.0 

Extrato de Levedura 2.0 

Peptona 5.0 

Cloreto de Sódio 5.0 

Agar 15.0 

pH Final = 6.8 + 0.2 a 25°C 

 
Aparência do meio 
Desidratado: Pó Castanho, fluido e homogêneo. 
Preparado: Pó ambar claro, muito ligeiramente opalescente e nenhum precipitado significativo. 
 
Controle de Qualidade 
Controle Microbiológico: 
Inóculo para produtividade: 10-100UFC/ml 

Inóculo para seletividade: 104-105 UFC/ml 

Inóculo para especificidade: ≤ 104 UFC/ml 
Condições de incubação: 18-24 h a 36 ± 1°C. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento 

Enterococcus faecalis 29212 Bom 

Escherichia coli 25922 Bom 

Pseudomonas aeruginosa 27853 Bom 

 
Armazenamento e Transporte 
O pó é muito higroscópico: Armazenar entre 10-30°C, em um ambiente seco, em sua embalagem original bem fechada. Utilizar antes da data 
de validade informada no rótulo ou até que os sinais de deterioração ou contaminação sejam evidentes.  
 
Descarte 
Não descartar em esgotos ou lixos domésticos. O produto deve ser tratado conforme as regulações oficiais administrativas. Soluções em 
excesso e não recicláveis destinar para empresa responsável. As embalagens contaminadas devem ser eliminadas como produto não 
utilizado. 
 
Apresentação: Frasco com 100 gramas. 
 
Modelo: K25-620036 
 
Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 


