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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SOLUÇÃO DE IODO 
Suplemento de enriquecimento para preparação de meio de cultura 

 
Descrição 
A Solução de Iodo é um suplemento para a preparação do Caldo Muller Kauffman e do Caldo Base Tetrationato, meios de 
cultura utilizados para o enriquecimento seletivo de Salmonella. É constituído por uma mistura de iodo e iodeto de 
potássio. A Solução de Iodo é adicionado ao meio forma o composto tetrationato de sódio que é um agente seletivo para 
espécies de Salmonella porque suprimi os outros coliformes que faltam a enzima tetrationato redutase. 
 
Preparação 
Caldo Muller Kauffman 
Medir assepticamente 9,5mL de Solução de Iodo e adicionar 500 mL do Caldo Muller Kauffman, autoclavado, resfriado a 
45°C e adicionado com 4,75mL de Verde Brilhante 0,1%. 
 
Caldo Base Tetrationato 
Pegar assepticamente 10mL de Solução de Iodo e adicionar 490mL de Caldo Base Tetrationato, autoclavado e resfriado a 
45°C.  
Misturar bem. Dispensar em recipientes finais estéreis. 
 

 
 
 
 
 

Precauções  
O produto Solução de Iodo é classificado como perigoso pela legislação em vigor, é recomendado que a Ficha de Segurança 
seja consultada para sua utilização. A Solução de Iodo é um suplemento seletivo. É destinado ao uso em um ambiente 
profissional e deve ser utilizado em laboratório por pessoas devidamente treinadas, utilizando métodos de assepsia e 
segurança aprovados para a manipulação de agentes patogênicos. 
 
Armazenamento 
Armazenar a Solução de Iodo a 2-8°C, na sua embalagem original. Nessas condições, a Solução de Iodo mantém a validade 
até a data indicada na etiqueta. Não utilizar além desta data. Se houver sinais de deterioração eliminar a solução de iodo 
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: K25-81009 
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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 g/L 

Iodo  200 

Iodeto de Potássio 250 


