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Indicações 
 
Meio de Cultura indicado para recuperação seletiva e 
enumeração de Pseudomonas aeruginosa em amostras de 
água, através do método de filtração por membrana. 
 
 
Apresentação 
 

 
 
Meio de Cultura pronto para uso, pacote contendo 10 Placas 
de Petri nas medidas de 49, 60 e 90 mm.  
 
Composição 
 
 
Extrato de Levedura, L-Lisina HCl, Cloreto de Sódio, Xilose, 
Sacarose, Lactose, Vermelho de Fenol, Citrato de Ferro 
Amoniacal, Tiosulfato de Sódio, Sulfato de Magnésio, 
Kanamicina, Ácido Nalidixico, Agar Bacteriológico e Água 
Purificada. 
 

Princípio 
 
Os microrganismos do gênero Pseudomonas são encontrados 
na água e no solo. Pseudomonas aeruginosa é o patógeno 
humano mais importante, tanto no que se refere ao número e 
tipos de infecções causadas como à sua morbidade e 
mortalidade. Vários métodos têm sido utilizados para a 
enumeração de Pseudomonas aeruginosa a partir de amostras 
de água, alguns dos quais têm sido mais amplamente aceitos 
do que outros. Os procedimentos de número mais provável 
(NMP) resultam em níveis de recuperação satisfatórios de P. 
aeruginosa, mas não são utilizáveis para ensaios de amostras 
de água de grande volume pela falta de precisão. Esta 
deficiência é eliminada através da técnica de membrana 
filtrante (MF).  
Extrato de Levedura, Lisina e os carboidratos fornecem 
compostos carbonáceos e nitrogenados, fontes de energia e 
vitaminas necessárias para o metabolismo bacteriano. O 
Cloreto de Sódio mantém o equilíbrio osmótico. Os sais 
fornecem íons essenciais. O Vermelho de Fenol é um indicador 
de pH, que se torna amarelo em resposta a ácidos produzidos 
como resultado da fermentação dos carboidratos. A 
Kanamicina inibe a síntese protéica de microrganismos gram-
positivo. O Ácido Nalidíxico bloqueia a replicação das bactérias 
gram-positivas susceptíveis e o Agar Bacteriológico um agente 
solidificante. 
 
 
 
Controle de Qualidade 
 
Os seguintes resultados foram obtidos nos ensaios de 
desempenho do meio, com diferentes espécies de cultura após  
incubação em temperatura e tempo ideal. Todos os lotes são 
submetidos a ensaios com cepas padrões ATCC, conforme 
descrito na tabela a seguir: 
 

Cepas Crescimento Coloração 
P. aeruginosa  ATCC 27853 Bom Rosa 

E. coli ATCC 25922 
Inibição 

parcial ou total --- 

 

 
 
Todos os documentos pertinentes a este produto como 
Certificado de Análise, FISPQ e Bula estão disponíveis no site 
www.probac.com.br. 

 

Procedimento 
 
 
1) Colete as amostras e processe de acordo com as 
recomendações para quantificação de Pseudomonas 
aeruginosa em água; 
2) Depois da filtração da amostra em membrana de 47 mm e 
45 µm, coloque a membrana na superfície do meio evitando a 
formação de bolhas; 
3) Incubar durante o período e a temperatura ideal para cada 
microrganismos a ser pesquisado; 
4) Após o período de incubação, realizar a visualização das 
colônias. 
Consulte o método padrão para informações adicionais a 
respeito da técnica de filtração por membrana para este meio. 
 
                                                   
Conservação 
 
 

    
 
 
Validade 
 

 
 
 
Precauções 
 
Após a realização dos testes, este material deverá ser 
descartado conforme as recomendações vigentes para 
resíduos de serviços de saúde. 
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PMPAC49, PMPAC6 e 
PMPAC9 

Manter sob refrigeração, entre 2º 
e 8ºC ao abrigo da luz. 

 

4 meses a partir da data de fabricação. 


