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CALDO LETHEEN–LETHEEN BROTH BASE (7105) 
 

Uso Previsto 
Letheen Broth Base é utilizado com Tween 80 (Polisorbato 80) para testar a atividade antimicrobiana dos 
compostos de amônio quaternário. 
  
Sumário e Explicação do Produto 
Em 1948, Weber e Black descreveram o valor de um meio sólido altamente nutritivo contendo agentes 
neutralizantes para compostos de amônio quaternário em desinfetantes.1 A adição de Lecitina e Polisorbato 
80 ao Ágar Extrato Tryptone Glucose (TGE) resultou em um meio que neutraliza efetivamente os compostos 
de amônio quaternário enquanto testa a atividade germicida. O Ágar Letheen é uma modificação do Ágar 
TGE com a adição da Lecitina e Polisorbato 80.  
 
O Caldo Letheen foi desenvolvido como um meio de subcultura para a neutralização de compostos de 
amônio quaternário em testes de desinfetantes. Quisno, Gibby e Foter descobriram que adicionando a 
Lecitina e o Polisorbato 80 ao Caldo F.D.A. resultou em um meio que neutraliza altas concentrações de sais 
de amônio quaternário.2 O meio resultante, denominado “Letheen” (uma combinação de Lecitina e Tween) 
foi de fácil preparo e de aparência transparente, ajudando na inspeção visual para observação de 
crescimento. O Caldo Letheen é recomendado pelos Métodos Oficiais de Análise da Associação Oficial de 
Químicos Analíticos (AOAC, Association of Official Analytical Chemists, por sua sigla em inglês) para o uso 
com desinfetantes contendo materiais ativos catiônicos na superfície.3  
 
O Caldo Letheen é indicado para o uso pela Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM, American 
Society for Testing and Materials, por sua sigla em inglês) em Métodos de Teste Padrão para Preservativos 
Cosméticos que contêm Água.4 A total neutralização dos desinfetantes é crucial. Resíduos de desinfetantes 
podem resultar em testes falso negativos (sem crescimento).  
 
Princípios do Procedimento 
Digestão Enzimática de Tecido Animal e Extrato de Carne Bovina fornecem nitrogênio, carbono, vitaminas e 
minerais no Caldo Letheen. Cloreto de Sódio mantém o equilíbrio osmótico. A Lecitina neutraliza os 
compostos de amônio quaternário e o Polisorbato 80 neutraliza fenóis, hexaclorofenos, formalina e com a 
Lecitina, neutraliza o etanol.2,5-7  
 
Fórmula / Litro     Suplemento / Litro (# 7992) 
Digestão Enzimática de Tecido Animal .................................. 10 g Tween 80 (Polisorbato 80), 
Extrato de Carne Bovina ........................................................... 5 g 5 mL 
Cloreto de Sódio ....................................................................... 5 g 
Lecitina ................................................................................... 0,7 g 
pH Final:  7,0 ± 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 
1. Dissolva 20,7 g do meio e 5 g de Tween 80 (Polisorbato 80) (# 7992) em 1 L de água purificada.  
2. Aqueça, agitando frequentemente para dissolver completamente o meio. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos.  
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  Pó é homogêneo, fluxo livre e bege.  
 
Aparência Preparado: O meio preparado é de coloração dourada a âmbar, transparente a translúcido com 
nenhuma ou pouca precipitação. 
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Resposta Esperada de Cultivo: Resposta esperada de cultivo em Caldo Letheen incubado em ambiente 
aeróbio a 35 ± 2°C e observado para crescimento após 18 - 24 horas. 
 

Micro-organismo Inóculo 
Aproximado (UFC) 

Resultados Esperados 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 10 - 300 Bom a excelente 
Escherichia coli ATCC 25922 10 - 300 Bom a excelente 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 10 - 300 Regular a excelente 
Salmonella typhimurium ATCC 14028 10 - 300 Bom a excelente 
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 10 - 300 Regular a excelente 

 Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para testes de controle de qualidade. 
Procedimento do Teste 
O Caldo Letheen é utilizado em vários procedimentos. Consulte as referências apropriadas para informação 
completa.3,4 

 

Resultados 
Refira-se às referências e procedimentos apropriadas para 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. 
 

Limitações do Procedimento 
Devido à variação nutricional algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência de 
crescimento neste meio.  
 
Embalagem 
Caldo Letheen N° Código 7105A 500 g 
  7105B 2 kg 
  7105C 10 kg 
Tween 80 (Polisorbato 80) 7992 100 mL 
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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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