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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO TTC 1%  
Suplemento seletivo para isolamento e contagem de Clostridium perfringens, de acordo com a ISO 7937. 

 
Descrição 
O Suplemento TTC 1% é um suplemento líquido para utilização microbiológica, constituído por uma solução aquosa de cloreto de trifenil 
tetrazólio (TTC), utilizado para a preparação do Agar Azida Maltose (KF), Agar Base Barnes, Agar Base m-Enterococos (Slanetz Bartley) (K25-
610134), Agar Base Tergitol ou outro meio cuja composição prevê a inclusão de TTC. O Suplemento TTC 1% é utilizado como um tipo de 
indicador redox de crescimento microbiano em meio diferencial microbiológico. É incolor na forma oxidada e vermelho na forma reduzida 
e o trifenilformazana é insolúvel por muitas bactérias e fungos. A formação do trifenilformazana é uma reação irreversível, de modo que 
uma vez que um microrganismo tenha reduzido, o indicador de cor vermelha persiste. 
 
Preparação 
Consultar a documentação técnica para Agar Azida Maltose (KF), do Agar Base Barnes, Agar Base m-Enterococos (Slanetz Bartley) (K25-
610134), Agar Base Tergitol, ou para o meio específico a ser preparado, para a quantidade de Suplemento TTC 1% que deve ser adicionado 
a ele. Misturar com cuidado. Distribuir em placas de Petri. 
 

 
 
 
 
 
 

Aparência 
Solução incolor clara. 
 
Controle de Qualidade 
Controle Microbiológico 
Preparar as placas utilizando como base o Agar Base m-Enterococos (Slanetz Bartley) (K25-610134), suplementado com o Suplemento TTC 
1% (1 frasco em 1 litro de meio). As placas são inoculadas com as cepas indicadas na tabela de controle microbiológico. 
Condições de Incubação: 48 horas a 36±1°C. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Enterococcus faecalis  29212   Bom Colônias vermelhas 

Escherichia coli                  25922 Inibido - 

 
Precauções 
O produto Suplemento TTC 1% não é classificado como perigoso pela legislação em vigor. O Suplemento TTC 1% é um indicador de 
crescimento para ser utilizado somente para diagnóstico in vitro. É destinado ao uso em um ambiente profissional e deve ser utilizado em 
laboratório por pessoas devidamente treinadas, utilizando métodos de segurança e assepsia aprovados para a manipulação de agentes 
patogênicos. 
 
Armazenamento  
Armazenar o Suplemento TTC 1% a 2-8°C em sua embalagem original. Nessas condições, o Suplemento TTC 1% será válido até a data de 
validade indicada na etiqueta. Não utilizar além dessa data. Se houver sinais de deterioração, eliminar sem utilizar. 
 
Descarte 
O descarte deverá ser realizado de acordo com as normas nacionais e regulamentações locais em vigor. 
 
Apresentação: 5 frascos com 10mL. 
 
Modelo: K25-80300 
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Para maiores informações 
Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 

Composição Conteúdo/Frasco 

Cloreto Trifenil Tetrazólio               100,0 mg 

Água Destilada 10,0 mL 


