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SAIS BILE MISTURA #3 
BILE SALTS MIXTURE #3 (7230) 

 
Uso Previsto 
Sais Bile Mistura #3 é uma mistura de sais biliares para o uso na preparação de meios de cultura 
microbiológicos.  
 
Sumário e Explicação do Produto 
Sais Bile Mistura #3 é uma mistura de colato de sódio e desoxicolato de sódio. Essa mistura é 
principalmente utilizada como um agente seletivo para o isolamento de micro-organismos Gram-negativos, 
inibindo cocos Gram-positivos. Sais Bile Mistura #3 é preparado especialmente para o uso no Ágar 
MacConkey e Ágar VRB. Sais Bile Mistura #3 é solúvel em água destilada ou deionizada e possui pH neutro 
a ligeiramente alcalino. É utilizado na preparação de meios de cultura sem uma filtração prévia ou ajuste de 
reação. Vários meios contêm Sais Bile Mistura #3 e são recomendados em métodos padrões para múltiplas 
aplicações.1-3 

 
Princípios do Procedimento 
A bile é derivada do fígado. Sais Bile Mistura #3 contém extrato de bile padronizado para fornecer 
propriedades inibitórias para meios seletivos. Sais Bile Mistura #3 inibe o crescimento de organismos 
Gram-positivos e bacilos formadores de esporos sem afetar o desenvolvimento de bacilos entéricos 
Gram-negativos.   
 
Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, pele e sistema respiratório. 
 
Especificações 
Aparência Desidratado: O pó é homogêneo, fluxo livre e branco.  
 
Aparência Preparado (1,0% ou 2,0 % peso/volume): A solução preparada é transparente, incolor a âmbar 
claro sem precipitado.  
 
Colato de Sódio: 45–55% 
Desoxicolato de Sódio: 45–55% 
 
pH (solução 1% a 25°C):   7,5 a 8,5 

  (solução 2% a 25°C):   7,5 a 9,0 
 
Microbiologia 
Propriedades de Suporte ao Crescimento:  Ágar MacConkey:  Satisfatório 
 
Procedimento do Teste 
Refira-se às referências apropriadas para procedimentos específicos utilizando Sais Bile Mistura #3.  

 
Resultados 
Refira-se às referências apropriadas para resultados. 
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Armazenamento 
Armazene o frasco contendo Sais Bile Mistura #3, devidamente fechado, entre 2–30°C. Uma vez aberto e 
fechado novamente, coloque o frasco em um ambiente de baixa umidade e na mesma temperatura de 
armazenamento. Proteja contra a umidade e luz mantendo o frasco firmemente fechado. 
 
Validade 
Refira-se à data de validade no frasco. Sais Bile Mistura #3 deve ser descartado se não fluir livremente ou se 
houver mudança na coloração original. A validade se aplica ao Sais Bile Mistura #3 em sua embalagem 
intacta quando armazenado como indicado. 
 
Embalagem 
Sais Bile Mistura #3 Código No 7230A 500 g 
  7230B 2 kg 
  7230C 10 kg 
 
Referências 
1. Eaton, A. D., L. S. Clesceri, and A. E. Greenberg (eds.). 1995. Standard methods for the examination of water and wastewater, 

19th ed. American Public Health Association, Washington, D.C. 
2. U.S. Food and Drug Administration. 1995. Bacteriological analytical manual, 8thed. AOAC International, Gaithersburg, MD. 
3. Vanderzant, C., and D. F. Splittstoesser (eds.). 1992. Compendium of methods for the microbiological examination of food, 3rd 

ed. American Public Health Association, Washington, D.C. 
 
Informação Técnica 
Contate a Neogen do Brasil para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura 
desidratado no telefone 19.3935-3727. 
Contate a Acumedia Manufacturers, Inc. para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de 
cultura desidratado no telefone +1 (517)372-9200 ou fax +1 (517)372-2006. 
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