
ÁGAR CROMOGÊNICO STREPTO B 

 
 
1. FINALIDADE:   
Meio de cultura pronto para uso para isolamento e 
identificação presuntiva de Streptococos do grupo B. 
 
2. AMOSTRAS: 
Amostras como secreções uretrais, vaginais ou cervicais ou 
outros materiais clínicos. 
 
3. APRESENTAÇÃO: 
Pacote com 10 placas 90x15 lisas. 
 
4. COMPOSIÇÃO: 
Ágar Cromogênico Strepto B base, água purificada. 
 
5. ARMAZENAMENTO: 
Este produto deve ser armazenado em temperatura de 2 a 
80C, podendo ser transportado em temperatura ambiente 
por até 72 horas. 
 
6. PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS: 
- Produto para uso diagnóstico “in vitro”; 
- Não utilize produtos com o prazo de validade expirado ou 
com selo de qualidade rompido; 
- Antes de descartar o material usado, autoclavar a 1210C 
por 15 minutos. 
 
7. MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS: 
- Estufa bacteriológica; 
- Alça bacteriológica. 
 
8. PROCEDIMENTO TÉCNICO: 
- Retirar as placas a serem utilizadas do refrigerador e 
aguardar até que as mesmas alcancem a temperatura 
ambiente; 
- Recomendamos o pré-enriquecimento da amostra em 
Caldo Todd-Hewitt a fim de aumentar a sensibilidade do 
teste. 
- Estriar a superfície do meio, usando a técnica de 
semeadura para isolamento;  
- Incubar a 37ºC por 48 horas. 
INTERPRETAÇÃO 
- Cor original do meio: âmbar opaco.  
- Colônias típicas de Streptococcus agalactiae são rosa ou 
rosa claro após 24 horas de incubação. A cor se 
intensificará para rosa magenta após 48 horas. 
- Se colônias azuis ou azuis esverdeadas aparecerem, com 
ou sem halo rosa, o resultado deve ser interpretado como 
microrganismos de outras espécies resistentes aos 
antibióticos presentes na fórmula (ex: Enterococos). 
- Confirme utilizando um teste imunológico ou bioquímico. 
 
9. RECOMENDAÇÕES: 
- A identificação obtida com o meio de cultura deve ser 
considerada presuntiva, devendo ser confirmada por teste 
imunológico ou bioquímico. 
- Algumas cepas de S. agalactiae com requerimentos 
específicos para crescimento podem não crescer, por isso, 
recomendamos a utilização de um ágar sangue não 
específico em paralelo.  

- A leitura final e interpretação das colônias deve ser feita 
após 48h de incubação. 
 
10. CONTROLE DE QUALIDADE: 
A cada lote recebido ou em periodicidade estabelecida pelo 
usuário, avaliar o meio com uma cepa padrão de 
Streptococcus agalactiae ATCC 12386 ou 13813 (colônias 
rosa magenta) e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
(inibição total do crescimento). 
 
11. GARANTIA DA QUALIDADE: 
A RenyLab obedece o disposto na Lei 8.078/90 - Código de 
Defesa do Consumidor. Para que o produto apresente seu 
melhor desempenho, é necessário : 
- que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente 
procedimento  
- que os equipamentos e demais acessórios necessários 
estejam em boas condições de uso, manutenção e limpeza. 
Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é 
submetido a testes específicos, que são repetidos 
periodicamente conforme calendário estabelecido pela 
empresa até a data de vencimento. 
Os certificados de análise de cada lote podem ser obtidos 
no site www.renylab.com.br. Em caso de dúvidas ou 
quaisquer problemas de origem técnica, entrar em contato 
com o SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente através do 
telefone (32) 3331-4489 ou pelo e-mail sac@renylab.ind.br.  
Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa resposta do 
produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha 
da RenyLab serão resolvidos sem ônus ao cliente, conforme 
o disposto em lei. 
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