
Kit EPM - MILI - Citrato + Kovacs 
com 16 provas

APRESENTAÇÃO
O Kit é composto pelos seguintes meios:  EPM, MILI 
e Citrato de Simmons. 

• O meio EPM possui como provas bioquímicas 
a fermentação e produção de gás em glicose, 
produção de H2S, hidrólise da ureia e desami-
nação do triptofano. 

• O meio MlLI é possível veri� car as seguintes 
provas, motilidade, indol e descarboxilação de 
lisina.

• O Citrato de Simmons possibilita determinar 
se a bactéria consegue utilizar o citrato como 
única fonte de carbono. 

• O Reativo de Kovacs permite determinar a ca-
pacidade do microrganismo degradar o amino-
ácido triptofano até indol.

Caixa com 16 determinações e reativo 
de Kovacs.  

PRINCÍPIO 
O meio EPM é uma modi� cação do meio de Rugai 
contém os seguintes testes: produção de gás por fer-
mentação de glicose, produção de H2S, hidrólise de 
ureia e desaminação do triptofano. 
O Meio MILI é um meio utilizado para avaliar a mo-
tilidade, produção de indol e descarboxilação da 
lisina. 
O Agar Citrato de Simmons é utilizado para avaliar 
a capacidade de utilizar o citrato como única fonte 
de carbono. 
O Reativo de Kovacs avalia a capacidade do micror-
ganismo degradar o aminoácido triptofano até indol.

COMPOSIÇÃO

AMOSTRAS:
Trata-se de um meio para diferenciação que não deve 
ser utilizado para o isolamento primário de agentes 
patogênicos a partir de amostras clínicas. Este meio é 
utilizado na diferenciação de culturas puras obtidas em 
meios de isolamento.

INFORMAÇÕES:
O diagnóstico laboratorial dos bacilos Gram negativos 
(BGN) fermentadores da glicose baseia-se principalmen-
te na identi� cação de enterobactérias. O isolamento de 
BGN que não reagem à prova de oxidase não oferece 
muita di� culdade quando estamos diante de cepas 
bioquimicamente típicas. Este meio de cultura destina-
-se à identi� cação presuntiva de enterobactérias. Sua 
� nalidade principal é a triagem bioquímica de colônias 
que crescem nos meios seletivos para bactérias Gram 
negativas.
Para uma identi� cação mais precisa dos microrganis-
mos, recomenda-se a utilização do Kit para Enterobac-
térias

ARMAZENAMENTO:
Este produto deve ser armazenado em temperatura de 
2 a 8ºC, podendo ser transportado em temperatura am-
biente por até 72 horas.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:
• Produto para uso diagnóstico “in vitro”;
• A utilização deste produto deve ser de exclusivida-

de de pro� ssionais capacitados;
• Na presença de aparecimento de quaisquer es-

truturas, que remetam a possível contaminação, o 
produto deve ser imediatamente descartado;

• Não utilize produtos com o prazo de validade ex-
pirado ou com selo de qualidade rompido;

• Antes de descartar o material usado, autoclavar a 
1210C por 15 minutos.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECI-
DOS:

• Estufa bacteriológica;
• Agulha bacteriológica;

PROCEDIMENTO TÉCNICO:
• Retirar os tubos a serem utilizados do refrigerador 

e aguardar até que os mesmos alcancem a tem-

Composição
Citrato de ferro amoniacal

Tiossulfato de sódio
Dextrose

Ureia
Substratos Meio EPM

Agar
Cloreto de sódio
Fosfato dissódico

Triptofano
Azul de bromotimol

Agua Puri� cada

Meio EPM

pH 7,4± 0,2 a 25ºC

Concentração/L
2,0g
2,0g
10,0g
40,0g
23,0g
11,0g
5,0g
2,0g
1,0g
0,03g
1.000mL

Composição
Digesto Pancreático de Caseína

Extrato de Levedura
Peptona
L-Lisina

Dextrose
Citrato de Ferro Amoniacal

Purpura de Bromocresol
Agar

Agua Puri� cada

Composição
Sulfato de Magnésio 

Fosfato di-hidrogênio de amônio
Citrato de Sódio

Azul de Bromotimol
Cloreto de Sódio

Agar 
Agua Puri� cada

Composição
Butanol

p-dimetilaminobenzaldeido
Ácido Clorídrico

Meio MILI

Agar Citrato Simmons

Reativo de Kovacs

pH 6,6 ± 0,2 a 25°C

pH 6,9 ± 0,2 a 25°C

Concentração/L
10,0g
3,0g
10,g
10,0g
1,0g
0,5g
0,02g
2,0g
1.000mL

Concentração/L
0,2g
1,0g
2,0g
0,08g
5,0g
15,0g
1.000mL

Concentração/L
750mL
50g
250mL

peratura ambiente;
• Usando a agulha bacteriológica � ambada, encos-

tar na superfície de uma colônia e inocular através 
de uma picada central que atinja a porção inferior 
do meio, cuidando para não entortar a ponta da 
agulha. Ao puxar a agulha em direção à superfície, 
cuidar para que esta percorra o mesmo caminho e 
ao atingir a superfície fazer o estriamento.

• Incubar a 350C por 18-24 horas.
• Realizar a interpretação dos resultados.

CONTROLE DE QUALIDADE 
 A cada novo lote ou em periodicidade de� nida pelo 
usuário, testar o desempenho do produto frente a cepas 
ATCC ou derivadas.

Todos os lotes produzidos são submetidos a ensaios de 
desempenho frente a cepas padrões ATCC. 

PROCEDIMENTO 
Tocar a colônia com agulha de platina e semear os 3 
meios na seguinte ordem: Citrato, EPM e MlLi. 
Para inocular o meio de Citrato deslizar a agulha pelo 
centro estriando toda a superfície inclinada. No meio 
EPM introduzir a agulha até o fundo do tubo e ao reti-
rá-la semear a superfície do meio enquanto o MILi deve 
ser semeado por picada central que deve atingir o fundo 
do tubo. 
Incubar os tubos a 35°C ± 1°C com as tampas semi-
rosqueadas e fazer a leitura após 18 horas a 24 horas. 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 
Meio EPM:

• Produção de gás: Aparecimento de bolhas ou 
deslocamento do meio de cultura. 

• Produção de H2S: Enegrecimento do meio em 
qualquer intensidade. 

• Hidrólise da ureia: surgimento de cor azul ou 
verde azulada 

• Desaminação do triptofano (LTD): Aparecimen-
to de cor verde-garrafa na superfície do meio. 

Meio MlLi:
• Motilidade: veri� cação da motilidade bacte-

riana onde o crescimento somente na picada 
de inoculação mostra ausência de motilidade 
e turvação do meio com crescimento além da 
picada motilidade positiva.

• Produção de indol: Ao adicionar 3 a 4 go-
tas do reativo de Kovacs à superfície do meio 
e agitar levemente, o surgimento da coloração 
rósea indica indol positivo e a manutenção da 
coloração do reagente negativo.

• Descarboxilação da lisina: Quando a lisina 
sofre descarboxilação mantém sua cor púrpura 
acentuada ou discreta. Quando o microrganis-
mo estudado não realiza a descarboxilação da 
lisina, o meio adquire cor amarelada nos seus 
2/3 inferiores.

• Agar Citrato de Simmons 



• Permite veri� car se o microrganismo estudado 
tem a capacidade de utilizar o citrato como 
fonte de carbono pela mudança da coloração 
do meio para azul a manutenção da coloração 
indica prova negativa. 

SISTEMA NUMÉRICO DE IDENTIFICAÇÃO 
As 8 reações bioquímicas visualizadas no Kit acrescida 
da fermentação da lactose observada na placa de iso-
lamento permitem a identi� cação do microrganismo 
estudado pelo sistema numérico exempli� cado abaixo.

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 neces-
sários estejam em boas condições de uso, manu-
tenção e limpeza.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 
ASSOCIADOS:
Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto 
ao produto:
sac@renylab.ind.br 
Telefax: (32) 3331-4489

NO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALI-
DADE – VIDE RÓTULO

ELABORADO E FABRICADO POR:
RENYLAB QUIM. FARM. LTDA
Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras     
Barbacena – MG      CEP:36205-666            
Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S: 80002670110

O resultado numérico obtido: 171 na listagem abai-
xo correspondendo ao Microrganismo Proteus mira-
bilis. Quando o número obtido não constar na lista-
gem abaixo deverá ser realizado provas bioquímicas 
complementares.

NÚMERO ESPÉCIE BACTERIANA 
000 Shigella sonnei - Yersinia pestis - Shigella spp. 
004 Shigella spp. - Yersinia enterocolitica - Escherichia coli 
006 Escherichia coli 
011 Citrobacter freundii 
012 Hafnia alvei 
013 Serratia marcescens - Hafnia alvei 
014 Escherichia coli 
015 Citrobacter diversus 
016 Escherichia coli 
035 Providencia stuartii - Providencia alcalifaciens 
040 Yersinia pseudotuberculosis - Yersinia enterocolitica 
044 Yersinia enterocolitica 
051 Citrobacter freundii 
053 Serratia marcescens 
055 Citrobacter diversus 
070 Proteus penneri 
074 Morganella morganii 
075 Providencia stuartii - Providencia rettgerii 
111 Citrobacter freundii 
112 Salmonella Typhi
113 Salmonella spp. 
151 Citrobacter freundii 
170 Proteus mirabilis - Proteus penneri 
171 Proteus mirabilis 
174 Proteus vulgaris 
175 Proteus vulgaris 
202 Hafnia alvei 
204 Escherichia coli 
206  Escherichia coli
210 Salmonella Paratyphi A - Serratia liquefaciens 
211 Citrobacter freundii - Serratia liquefaciens 

212 Hafnia alvei - Salmonella Choleraesuis - Serratia liquefaciens 
213 Serratia marcescens - Salmonella Choleraesuis - Serratia 
liquefaciens
214 Escherichia coli 
215 Citrobacter diversus 
216 Escherichia coli 
235 Providencia alcalifaciens 
251 Citrobacter freundii 
253 Serratia marcescens 
255 Citrobacter diversus 
270 Proteus penneri 
274 Morganella morganii 
310 Salmonella Paratyphi A 
311 Citrobacter freundii 
312 Salmonella Choleraesuis 
313 Salmonella Choleraesuis - Salmonella spp. 
316 Edwardsiella tarda 
351 Citrobacter freundii 
370 Proteus mirabillis - Proteus penneri 
371 Proteus mirabillis 
374 Proteus vulgaris 
375 Proteus vulgaris 
404 Escherichia coli 
406 Escherichia coli 
410 Serratia liquefaciens 
411 Citrobacter freundii - Enterobacter cloacae - Serratia sp. 
412 Serratia liquefaciens 
413 Serratia sp. 
414 Escherichia coli 
415 Citrobacter diversus 
416 Escherichia coli 
417 Serratia odorífera 
443 Klebsiella pneumoniae 
447 Klebsiella oxítona 
451 Citrobacter freundii - Enterobacter cloacae 
455 Citrobacter diversus 
511 Citrobacter freundii 
551 Citrobacter freundii 
604 Escherichia coli 
606 Escherichia coli 
607 Klebsiella oxítona 
610 Serratia liquefaciens 
611 Citrobacter freundii - Enterobacter cloacae - Serratia sp. 
612 Serratia liquefaciens 
613 Enterobacter aerogenes - Serratia sp. 
614 Escherichia coli 
615 Citrobacter diversus 
616 Escherichia coli 
643 Klebsiella pneumoniae 
647 Klebsiella oxytoca 
651 Citrobacter freundii - Enterobacter cloacae 
655 Citrobacter diversus 
711 Citrobacter freundii 
751 Citrobacter freundii

• Antes de ser liberado para venda, cada lote do 
produto é submetido a testes especí� cos, que são 
repetidos
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