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Suplemento para Meio Campylobacter (ISO) 
Campylobacter Supplement (CFP) (7981) 

 
Uso Previsto 
Suplemento para Meio Campylobacter (ISO) é utilizado com Ágar Campylobacter para o enriquecimento 
seletivo de Campylobacter spp. em amostras de alimentos e clínicas. 
 
Princípios do Procedimento 
Suplemento para Meio Campylobacter (ISO) é um suplemento liofilizado, reconstituído em uma solução e 
que juntamente com sangue de cavalo hemolisado, é adicionado ao Ágar Campylobacter Cefex ou 
adicionado sem o sangue ao Meio Seletivo Campy-Blood (ISO). 
 
Para o uso com: 
  
7718 Ágar Campy Cefex: Sangue de cavalo lisado fornece fatores essenciais para o crescimento de 
Campylobacter spp.  A cefoperazona é um agente seletivo inibidor da flora entérica.  Um frasco de 5 mL 
reconstituído suplementará 500 mL de Ágar Campy Cefex. 
 
7527 Meio Seletivo Campy-Blood (ISO): Este meio foi formulado para substituir o sangue com carvão, 
sulfato ferroso e piruvato de sódio. Para melhorar a seletividade, cefoperazona substituiu cefazolina na 
formulação original. Um frasco de 5 mL reconstituído suplementará > 1000 mL de Meio Seletivo  
Campy-Blood (ISO). 
 
Fórmula (por frasco) 
Cefoperazona………………………16mg 
 
Modo de Preparo 
Ágar Campy Cefex  
1. Dissolva 44,4 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 
4. Resfrie o meio a 50°C e adicione assepticamente 2 frascos de 5 mL do Suplemento para Meio 

Campylobacter (ISO) (7981) e 50 mL de sangue de cavalo hemolisado estéril. 
5. Misture bem e coloque em placas de Petri.   
 
Meio Seletivo Campy-Blood (ISO): 
1. Dissolva 45,5 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 
4. Resfrie o meio a 50°C e adicione assepticamente 4 mL dos 5 mL do frasco reconstituído do Suplemento 

para Meio Campylobacter (ISO) (7981).   
5. Misture bem e coloque em placas de Petri. 
  
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Liofilizado: Grânulos brancos homogêneos; macio, pode quebrar com a agitação. 
 
Aparência Reconstituído: Solução transparente brilhante a transparente incolor sem precipitado.  
 
Procedimento de Reconstituição 

1. Reconstitua o frasco adicionando 5,0 mL de água purificada estéril e misture completamente até que 
o suplemento esteja dissolvido.  
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Armazenamento 

 Armazene o frasco fechado entre 2–8°C.  
 
Validade 
Refira-se à data de validade no frasco. A validade se aplica ao suplemento liofilizado em sua embalagem 
intacta quando armazenado como indicado. 
 
Limitações do Procedimento 
Descarte o suplemento liofilizado se esse apresentar qualquer absorção de umidade ou se parecer liquefeito; 
descarte se o suplemento reconstituído apresentar qualquer precipitado. 
 
Embalagem 
Suplemento Campylobacter (ISO) 
Código No 7981 10 x 5 mL 
  
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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