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INSTRUÇÕES DE USO 
 

SUPLEMENTO V.C.A.T 
Suplemento seletivo para a preparação do meio GC para cultivo de Neisseria spp. 

 
Descrição 
O Suplemento V.C.A.T é um suplemento liofilizado seletivo constituído por vancomicina, colistina, anfotericina B e trimetoprima, para ser 
utilizado na suplementação do meio de cultura GC (K25-610022) para cultivo de Neisseria spp. O Suplemento V.C.A.T suporta o crescimento 

de Neisseria spp. graças a atividade seletiva dos antibióticos: vancomicina é um glicopeptideo o qual inibe o crescimento de bactérias gram-
positivas interferindo na parede da síntese celular, enquanto a colistina inibe o crescimento de bactérias gram-negativas, a anfotericina B 

inibe fungos e leveduras interferindo na permeabilidade da membrana fúngica pela formação de canais na membrana e ocasionando o 
vazamento de pequenas moléculas para fora da membrana. O poder antibacteriano da trimetoprima é devido ao seu efeito inibitório sobre 
as bactérias gram-positivas e gram-negativas dihidrofolato redutase. 

 
Técnica 
Reconstituir assepticamente o conteúdo de 1 frasco de Suplemento V.C.A.T com 4mL da de mistura álcool etílico/água destilada estéril 
(proporção 1:1). 
Misturar até completa dissolução e adicionar em 500mL do Meio GC, autoclavado, resfriado a 45-50°C e adicionado com sangue de cavalo 
desfibrinado 5% cozinhado como chocolate e com 1 frasco de Suplemento Vitalex de crescimento reconstituído com  5mL da solução 
restauradora Vitalex. Misturar bem e dispensar em placas de Petri.  
 

 Composição Conteúdo/frasco Conteúdo/ litro de meio 

Vancomicina 1.0mg 2.0mg 

Colistina 3.75mg 7.5mg 

Anfotericina B 0.5 mg 1.0mg 

Trimetoprima 1.5mg 3.0mg 

                             
Aparência 
Produto liofilizado amarelo opaco. 
 

Controle de Qualidade 
Preparar as placas utilizando como base o Meio GC suplementado com o conteúdo de 1 frasco do Suplemento V.C.A.T (1 frasco em 500mL de 
meio). As placas são inoculadas com as cepas indicadas na tabela de controle microbiológico. Condições de Incubação: 36 ± 1°C por 48-72 
horas em atmosfera de CO2 5-10%.  

Controle Microbiológico: 
 

Cepas controle ATCC Crescimento 

Neisseria gonorrhoeae 43069 Bom 

Neisseria meningitidis 13090 Bom 

Escherichia coli 25922 Inibido 

Staphylococcus aureus 25923 Inibido 

*1 Frasco é suficiente para preparar 500mL de meio 
 
Precauções: 
O Suplemento V.C.A.T contém substâncias perigosas de acordo com as diretrizes 1999/45/CE e 2001/60/CE. O suplemento V.C.A.T é um 
suplemento seletivo para ser utilizado em ambiente profissional e em laboratório por pessoas devidamente treinadas, utilizando métodos 
aprovados de segurança e assepsias para manuseio com agentes patogênicos.  
 
Armazenamento e Transporte 
Armazenar o Suplemento V.C.A.T a 2-8°C na sua embalagem original. Manter longe de fontes de calor e evitar mudanças excessivas de 
temperaturas. Utilizar até a data de validade indicada no rótulo. Se houver sinais de deterioração, descartar mesmo sem uso. Uma vez 
reconstituído, o produto deve se armazenado por uma duração máxima de 30 dias a -20°C e protegido da luz.  
 
Apresentação: 1 caixa com 10 frascos. 
 
Modelo: K25-81041 
   
Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 

 


