Laboratórios e clínicas estão buscando
melhores alternativas para visualizar reações
bacterianas e obter maior eﬁcácia e melhor
índice de acertos em suas análises.
O meio Rugai RenyLab se diferencia pelo
seu alto grau de nitidez na identiﬁcação
das provas, o que lhe confere melhor
performance e segurança para a
interpretação dos resultados. Possui rolha de
algodão confeccionada especialmente para
a realização da prova de Indol e também
impedir o ressecamento precoce do meio.

RUGAI MODIFICADO RENYLAB
IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA
DE ENTEROBACTÉRIAS

Além da praticidade para inoculação, na
triagem de enterobactérias, disponibiliza
NOVE provas em um único tubo de
ensaio com substratos para: Lisina,
Glicose, Uréia, H�S, Sacarose, Fenilalanina,
Indol, Motilidade e Gás de Glicose.
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Ligue para uma de nossas
consultoras e faça parte
do universo da qualidade e
precisão em seus resultados
microbiológicos.

INDOL POSITIVO
LTD (+)
SACAROSE (-)
GLICOSE (+) / H2S (+)
MEIO INALTERADO

INDOL NEGATIVO
LTD (+) / SACAROSE (+)
SACAROSE (+)
GLICOSE (+) / GÁS
GLICOSE (+)

Pseudomonas aeruginosa

COLÔNIAS LACTOSE (-) E OXIDASE (+)

Acinetobactrer sp.

Enterobacter sp. sacarose (-)

Serratia sp.

Klebisiella sp. sacarose (-)

Citrobacter sp. sacarose (-)

Salmonella typhi

Salmonella sp.

UREASE (+)

UREASE (+) / H2S (+)

Providencia sp. sacarose (+)

Citrobacter sp. sacarose (+)

Enterobacter sp. sacarose (+)

Klebsiella pneumoniae sacarose (+)

Escherichia coli sacarose (-)

Escherichia coli sacarose (+)

COLÔNIAS LACTOSE (+) E OXIDASE (-)

Edwardsiella sp.

Providencia sp. sacarose (-)

Morganella morganii

Proteus Vulgaris

Proteus Mirabilis

Proteus Penneri

Shigella sp.

COLÔNIAS LACTOSE (-) E OXIDASE (-)

RUGAI MODIFICADO RENYLAB

IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA DE ENTEROBACTÉRIAS

Bactérias do gênero Proteus e
Morganella são Lisina negativa,
mas podem apresentar
resultados positivos no Meio
Rugai com Lisina devido a
hidrólise da Uréia

Legenda

LISINA (+) / MOT. (+)
LISINA (+) / MOT. (-)

LISINA (-) / MOT. (+)
LISINA (-) / MOT. (-)

