
 

PI 7380, Rev 4, Junho 2013 

 

BUFFER FOSFATO pH 7,2 – PHOSPHATE BUFFER, pH 7.2 (7380) 
 

Uso Previsto 
Buffer Fosfato pH 7,2 é utilizado na preparação de diluentes microbiológicos. 
 
Sumário e Explicação do Produto 
A fórmula para o tampão fosfato é especificada pela Associação Americana de Saúde Pública (American 
Public Health Association, APHA, por sua sigla em inglês) para a utilização em amostras diluídas. Buffer 
Fosfato pH 7,2 é especificado para a utilização na diluição de água, produtos lácteos e alimentos para 
métodos microbiológicos. Para a análise de água1 e produtos lácteos2, recomenda-se a adição de cloreto de 
magnésio.  
 
Esse tampão também é chamado de Diluente Buffer Fosfato de Butterfield (Butterfiled’s Buffered Phosphate 
Diluent) e é recomendado para a análise de alimentos.2 O Buffer Fosfato pH 7,2 estabiliza o pH da água 
utilizada para diluições.  
 
Princípios do Procedimento 
Buffer Fosfato pH 7,2 é utilizado na preparação de diluentes microbiológicos. O Buffer Fosfato é 
preferencialmente utilizado comparado a água não tamponada, a fim de padronizar o pH devido à ampla 
variação do mesmo em água destilada proveniente de múltiplas fontes.   
 
Fórmula / Litro        Suplemento 
Di-Hidrogenofosfato de Potássio ....................................... 26,22 g Cloreto de Magnésio, 5 mL 
Carbonato de Sódio ............................................................. 7,78 g 
*Final pH:  7,2 ± 0,2 a 25°C 
A fórmula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessário para atender as especificações de desempenho. 
 
Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele.   
 
Modo de Preparo 
Solução de Estoque 
1. Dissolva 34 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Misture completamente. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. Armazene refrigerado. 
4. *pH Final é medido após a adição do Buffer Fosfato pH 7,2 e resfriado a 25°C (temperatura ambiente). 
 
Solução de Trabalho 
1. Adicione 1,25 mL da solução de estoque e 5 mL da solução de cloreto de magnésio (81,1 g de 

MgCl26H2O por litro de água purificada) em água purificada para completar 1 L.  
2. Dispense em frascos ou tubos para fornecer 99 ± 2,0 mL, 9 ± 0,2 mL ou outras quantidades apropriadas. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 
4. *pH Final é medido após a adição do Buffer Fosfato pH 7, e resfriado a 25°C (temperatura ambiente). 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e branco a esbranquiçado.  
 
Aparência Preparado:  O tampão preparado é transparente a ligeiramente turvo/opalino com ou sem um 
leve precipitado e incolor.   
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Procedimento do Teste 
Refira-se às referências apropriadas para uma completa discussão sobre a utilização do Buffer Fosfato pH 
7,2. 
 
Resultados 
Refira-se às referências apropriadas para os resultados.  
 
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado 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. O meio desidratado deve ser descartado se não fluir livremente ou se 
houver mudança na coloração original. A validade se aplica ao meio em sua embalagem intacta quando 
armazenado como indicado. 
 
Embalagem 
Buffer Fosfato pH 7,2 N° Código 7380A 500 g 
  7380B 2 kg 

  7380C 10 kg 
 
Referências 
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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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