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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO VITALEX 
Suplemento de Crescimento para isolamento de microrganismos fastídicos. 

 
Descrição 
O Suplemento de Crescimento Vitalex é um suplemento para crescimento e isolamento de microrganismos 
fatídicos, é feito a partir de uma mistura liofilizada de aminoácidos, vitaminas e outros substratos de 
crescimento. O suplemento de Crescimento Vitalex é utilizado para enriquecer o meio GC (K25-81023). O 
Suplemento de Crescimento Vitalex fornece vitaminas, aminoácidos, coenzimas, glicose, íons férricos e outros 
fatores que são específicos para promover o crescimento de Neisseria spp.  
 
Técnica 
Reconstituir assepticamente o conteúdo de 1 frasco de Suplemento de Crescimento Vitalex com 5mL  do 
diluente de  Crescimento Vitalex (solução de glicose10%). 
Adicionar assepticamente todo conteúdo de um frasco (5mL) em 1000mL de Meio GC, autoclavado e resfriado 
a 45-50°C. 
Misturar bem e dispensar em placas de Petri.  
 

 Composição Conteúdo/frasco Conteúdo/ litro de meio 

Glutamina 100.0mg 100.0mg 

Adenina 10.0mg 10.0mg 

Guanina 0.3mg 0.3mg 

Ácido 
Aminobenzóico 

0.13mg 0.13mg 

NAD 2.5mg 2.5mg 

Cocarboxilase 1.0mg 1.0mg 

Nitrato Férrico 0.2mg 0.2mg 

Tiamina 0.003mg 0.003mg 

                             
Aparência 
Produto liofilizado rosa. 
 
Controle de Qualidade 
Controle Microbiológico: 
Preparar as placas de meio GC enriquecidos com o Suplemento de Crescimento Vitalex (1 frasco em 100mL de 
meio). Condições de Incubação 24-48hrs à 36°C + 1°C. 
As placas são semeadas com as cepas indicadas na tabela de controle microbiológico.  
 

Cepas Controle  ATCC Crescimento 

Escherichia coli 25922 Bom 

Haemophylus parainfluenzae 7901 Bom 

Neisseria meningitidis 13090 Bom 

*1 frasco é suficiente para preparar 1000mL de meio. 
 
Armazenamento e Transporte 
Armazenar o Suplemento de Crescimento Vitalex a 2-8°C em sua embalagem original. Nestas condições o 
produto deve ser utilizado até a data de validade indicada no rótulo. Não usar além da data de validade. Se 
tiver sinais de deterioração, descartar mesmo sem uso. 
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Precauções 
O Suplemento de Crescimento Vitalex não é classificado como perigoso de acordo com a legislação atual; é 
recomendado consultar a ficha de segurança quando for utilizar. O suplemento Crescimento Vitalex é um 
suplemento seletivo para ser utilizado em ambiente profissional e deve ser utilizado em laboratório por 
pessoas devidamente treinadas, utilizando métodos aprovados de segurança e assepsias para manuseio com 
agentes patogênicos.  
 
Descarte 
Após o uso, o Suplemento de Crescimento Vitalex e o material que foi utilizado para amostra devem ser 
descontaminados e descartados de acordo com os procedimentos em laboratórios para a descontaminação e 
descarte do material potencialmente infectado.  
 
Apresentação: 1 caixa com 10 frascos. 
 
Modelo: K25-81023 
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Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 


