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DIGESTÃO PANCREÁTICA DE CASEÍNA 2 
PANCREATIC DIGEST OF CASEIN 2 (9189) 

(Peptone C 2) 
 

Uso Previsto 
Digestão Pancreática de Caseína 2 é uma digestão enzimática de caseína para o uso na preparação de 
meios de cultura microbiológicos.  
 
Sumário e Explicação do Produto 
Digestão Pancreática de Caseína 2 é recomendado para a preparação de meios de cultura onde a caseína 
hidrolisada enzimaticamente é desejada. Digestão Pancreática de Caseína 2 é utilizado para promover o 
crescimento de micro-organismos exigentes. O alto conteúdo de triptofano é importante para o uso na 
detecção da produção de indol. Este ingrediente é biologicamente livre de carboidratos e é recomendado 
para estudos de fermentação. A redução de nitrato pode ser determinada com o uso da Digestão 
Pancreática de Caseína 2.  
 
Digestão Pancreática de Caseína é recomendado para a preparação de meios para testes de esterilidade de 
acordo com a Farmacopeia XXIII dos Estados Unidos (USP).1 Vários meios contendo a Digestão 
Pancreática de Caseína são especificados em métodos padrões para múltiplas aplicações.2-4 
 
Princípios do Procedimento 
Digestão Pancreática de Caseína 2 fornece nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos no meio de cultura 
preparado. A caseína é a principal proteína do leite e uma fonte rica em nitrogênio proveniente de 
aminoácidos.  
 
Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Química 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e esbranquiçado a bege.  
 
Aparência Preparado (2% peso/volume):  O meio preparado é brilhante a transparente, amarelo claro a 
amarelo e pode apresentar um leve precipitado. 
 
Composição Química: 
N° CAS  91079-40-2 
Nitrogênio Total (NT): ≥11,5% 
Nitrogênio Amino (NA): 4,4–5,0% 
Cinzas: ≤6,5% 
Umidade: ≤6,0% 
pH (Solução 2%) 6,6–7,5 

 
Análise Microbiológica: 
Contagem em Placa Aeróbica: < 3000  UFC / g 

  Termófilos: < 1000  UFC / g 
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Propriedades de auxílio ao crescimento no Ágar Peptona a 35°C após 18–24 horas de incubação 
 

Micro-organismo Resposta 
Escherichia coli  Crescimento bom a excelente 
Staphylococcus aureus  Crescimento fraco a regular 

 
 
Procedimento do Teste 
Consulte as referências apropriadas para procedimentos específicos utilizando a Digestão Pancreática de 
Caseína e Digestão Pancreática de Caseína 2. 
 
Resultados 
Consulte as referências apropriadas para resultados de testes. 
 
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 
Digestão Pancreática de Caseína 2 No Código 9189A   500 g 
  9189B 2 kg 
  9189C 10 kg 
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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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