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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO Bacillus cereus  
Suplemento seletivo para o isolamento de Bacillus cereus. 

 
Descrição 
O Suplemento Bacillus cereus é um suplemento seletivo para o isolamento de Bacillus cereus a partir de alimentos. O 
suplemento seletivo é feito de Polimixina B liofilizada. O Suplemento Bacillus cereus é utilizado para o enriquecimento 
seletivo de meios recomendados para o isolamento de Bacillus cereus, tais como o Agar Base Bacillus cereus nas 
formulações PEMBA ou MOSSEL (K25-610114). A Polimixina B é um antibiótico que inibe bactérias que não podem estar 
presentes dentro de alimentos sem interferir no crescimento de Bacillus cereus. 
 
Preparação 
Reconstituir assepticamente o conteúdo de um frasco de Suplemento Bacillus cereus com 5 mL de água destilada estéril. 
Agitar até dissolver completamente, evitando a formação de espuma. 
Adicionar assepticamente todo o conteúdo de um frasco (5mL) em 500 mL do meio Agar Base Bacillus cereus (MOSSEL) 
(K25-610114) ou do meio Agar Base Bacillus cereus (PEMBA), autoclavado e resfriado a 45-50°C. Misturar com cuidado. 
Distribuir em placas de Petri.   
 

 
 
 

 
Aparência do meio 
Produto branco liofilizado. 
 
Controle de Qualidade 
Controle Microbiológico  
Preparar as placas de Agar Base Bacillus cereus ( K25-610114) enriquecido com o Suplemento Bacillus cereus (1 frasco em 
500mL de meio) e com Emulsão Gema de Ovo (K25-80219). As placas são inoculadas com as cepas indicadas na tabela de 
controle microbiológico.  
Condições de Incubação: 24 horas a 30°C. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Escherichia coli 25922 Inibido - 

Bacillus cereus 11788 Bom Colônias vermelhas (MOSSEL) 

Bacillus cereus 14579 Bom Colônias vermelhas (MOSSEL) 

 
Precauções  
O produto Suplemento Bacillus cereus é classificado como perigoso pela legislação em vigor, é recomendado que a Ficha de 
Segurança seja consultada para sua utilização. É destinado ao uso em um ambiente profissional e deve ser utilizado em 
laboratório por pessoal devidamente treinado, usando métodos de assepsia e segurança aprovados para a manipulação de 
agentes patogênicos. 

Armazenamento  
Armazenar o Suplemento Bacillus cereus a 2-8°C, na sua embalagem original. Mantenha longe de fontes de calor e evite a 
excessiva troca de temperatura. Nessas condições, Suplemento Bacillus cereus mantém a validade até a data indicada na 
etiqueta Se houver sinais de deterioração descartar o suplemento mesmo sem ter utilizado. 
 
Descarte 
O descarte deverá ser realizado de acordo com as normas nacionais e regulamentações locais em vigor. 
 
Apresentação: 10 frascos. 
 
Modelo: K25-81016 
 
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  Conteúdo/L de meio 

Polimixina B 50000 IU 100000 IU 


