
URITEST

1. FINALIDADE:  
O URITEST é um sistema pronto para uso com meios 
de cultura aderidos a um suporte plastico, para 
realização de urocultura. Estes sistemas são
universalmente conhecidos como “dip-slide”ou 
laminocultivos.

2. PRINCÍPIO DO MÉTODO:
As peptonas presentes na formulação fornecem 
aminoácidos essenciais, substâncias nitrogenadas 
e peptídeos necessários ao crescimento. Extrato de 
carne fornece vitaminas, carboidratos e compostos 
nitrogenados. A lactose é uma fonte de energia. A 
cistina aumenta o crescimento de coliformes cistina 
dependentes. A presença de indicadores de pH pode 
diferenciar fermentadores de não fermentadores.  As 
fontes de eletrólitos são restritas a fi m de prevenir 
o véu (swarming) de Proteus. As bactérias podem 
ser quantifi cadas através da inoculação de diluições 
apropriadas da amostra de urina.

3. AMOSTRAS:
Não há restrições quanto ao tipo de amostra a ser 
utilizada com esse meio de cultura, podendo ser 
utilizada qualquer tipo de amostra clínica, como: 
secreções, urina, fl uidos corpóreos, etc.

4. APRESENTAÇÃO:
URITEST, URITEST N, URITEST C, URITEST EC, 
URITEST 2, URITEST MALTO, URITEST EF, URITEST M, 
URITEST PENTA. Caixa com 10, 20, 25, 50, 120 e 
500 lâminas.

5. COMPOSIÇÃO:

URITEST: gar MacConkey, Ágar Cetrimida, Ágar CLED 
Andrade;

URITEST N: Ágar MacConkey, ágar cetrimida, ágar 
CLED;

URITEST C: Ágar MacConkey MUG, ágar cetrimida, 
ágar CLED andrade;

URITEST EC: Ágar E.coli, ágar MacConkey, ágar 
CLED;

URITEST 2: Ágar MacConkey, ágar CLED;

URITEST MALTO: Ágar MacConkey, ágar seletivo 
malto, ágar CLED;

URITEST EF: Ágar MacConkey, ágar CLED, ágar 
bile-esculina;

URITEST M: Ágar MacConkey, ágar CLED Andrade, 
ágar seletivo malto;

URITEST PENTA: Ágar MacConkey, ágar CLED, ágar 
seletivo malto, ágar bile-esculina, ágar cetrimida.

6. ARMAZENAMENTO:
Conservar a 10-25°C nas embalagens originais que 
tem proteção contra a luz. Evite conservar próximo 
a fontes de calor e evite excessivas variações de 
temperatura. Nestas condições, os produtos aqui des-
critos são validos ate a data de vencimento indicada 
na etiqueta. Não utilize alem desta data. Elimine, 
caso sejam presentes sinais de deterioração antes do 
uso (vistosas mudanças de cor dos meios, desidrata-
ção ou soltura dos meios do suporte, presença de co-
lônias de bactérios ou de fungos). NÃO CONGELAR.

7. PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:
- Produto para uso diagnóstico “in vitro”;
- A utilização deste produto deve ser de exclusividade 
de profi ssionais capacitados;
- Na presença de aparecimento de quaisquer estrutu-
ras, que remetam a possível contaminação, o produto 
deve ser imediatamente descartado;
- Não utilize produtos com o prazo de validade 
expirado ou com selo de qualidade rompido;
- Antes de descartar o material usado, autoclavar a 
121ºC por 15 minutos.

8. MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO 
FORNECIDOS:
- Estufa bacteriológica;

9. PROCEDIMENTO TÉCNICO:
a- Deixar que o meio adquira temperatura ambiente 
no momento do uso; 
b- Retirar a lamina de cultivo do frasco sem tocar a 
superfície do frasco;
c- Trabalhando em condições assépticas, mergulhar 
a lâmina na amostra de urina. Cuidar para que toda 
a superfície do meio de cultura seja submersa na 
amostra;
d- Escorrer o excesso de amostra;
e- colocar a lâmina de cultivo de volta no frasco e 
tampar;
f- Incubar na estufa bacteriológica a 35ºC durante 
24-48 horas e depois observar o crescimento caso 
houver.

10. RESULTADOS ESPERADOS:
Correlação de densidade de crescimento e UFC/mL 
no ágar CLED e CLED Andrade.

< 25 colonias = <104 UFC / ml
25-200 colonias = 104 –105 UFC/ml
> 200 colonias = >105 UFC/ ml

11. LIMITAÇÕES DO MÉTODO
- Instruir o paciente sobre a correta coleta da 
amostra de urina, já que são reportados valores de 
contaminação no frasco de 5 a 40% (Valenstein P. et 
al., 1998).
- Uma grande quantidade de células epiteliais na 
amostra indica uma possível contaminação de fl ora 
periuretral e vaginal, neste caso deve-se repetir a 
coleta da amostra.
- A utilização de corantes na formulação pode acar-
retar leve foto sensibilidade, recomenda-se proteger 
o produto da incidência direta da luz.
-  Meios de cultura apresentam grande quantidade 
de água em sua formulação, deste modo, variações 
de temperatura devem ocasionar a condensação e, 
consequentemente, o acúmulo de água no frasco. 
O cuidado com o acondicionamento e exposição 
do meio a estas variações de temperatura são 
fundamentais para a manutenção da qualidade do 
produto.
- Algumas variações de coloração na colônia, 
morfologia ou tamanho podem ocorrer, devido a 

características únicas da cepa analisada.
- Inóculos com excesso de carga bacteriana podem 
interferir na avaliação de resultados.
- Resultados falso negativos podem ocorrer por 
técnica de coleta inadequada, armazenamento e 
transporte inadequados da amostra, tempo de incu-
bação insufi ciente, utilização da alça não resfriada 
após a fl ambagem.
- Resultados falso positivos podem ocorrer por erro 
na conservação do material, técnica de assepsia 
inadequada, tempo de incubação excessivo, contami-
nação cruzada, utilização de produto vencido, conta-
minado ou armazenado em condições inadequadas. 

12. CONTROLE DE QUALIDADE:
Para o controle de qualidade do URITEST, utilizar 
caldo de cultura diluído em salina estéril de modo a 
obter cerca e 105-106 UFC/mL das seguintes cepas: 
Staphylococcus aureus ATCC® 25923, Escherichia 
coli ATCC® 25922, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC® 27853, Enterococcus faecalis ATCC® 
19433, Candida albicans ATCC® 10231. Mergulhar 
a lamina de cultura no caldo e incubar em estufa 
37ºC por 24-48h.

13. GARANTIA DA QUALIDADE:
A RenyLab obedece o disposto na Lei 8.078/90 - Có-
digo 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 necessá-
rios estejam em boas condições de uso, manutenção 
e limpeza.
Antes de ser liberado para venda, cada lote do 
produto é submetido a testes específi cos, que são 
repetidos periodicamente conforme calendário esta-
belecido pela empresa até a data de vencimento.
Os certifi cados 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 comprova-
damente por falha da RenyLab serão resolvidos sem 
ônus ao cliente, conforme o disposto em lei.
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TABELA DE INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:

Meio Escherichia 
coli Proteus spp. Klebsiella spp. Candida spp. Pseudomonas 

spp.
Enterococcus 

spp.
Stafilococcus 

spp.

CLED amarelo verde amarelo branco verde amarelo amarelo

CED Andrade vermelho verde rosa branco verde rosa rosa

MacConkey rosa incolor rosa inibido marrom inibido inibido

MacConkey MUG Vermelho
fluorescente incolor rosa inibido marrom inibido inibido

Cetrimida inibido inibido inibido inibido
verde-amarelado/

incolor
inibido inibido

Bile esculina inibido inibido inibido inibido inibido preto inibido

Seletivo Malto inibido inibido inibido branco inibido inibido inibido

 Cromogênico 
E. coli

azul incolor acinzentado inibido incolor inibido inibido

TABELA DE INTERPRETAÇÃO CLÍNICA:
Como a uretra não é um órgão estéril, mas colonizada por vários tipos de microrganismos, a presença de colônias no URITEST não é indicativa de infecção no trato 
urinário. Para interpretação quantitativa da urinocultura pode-se considerar a seguinte guia de interpretação:

Método de coleta Carga microbiana UFC/mL Significado

Jato médio

>105 Bacteriruria significativa, sinal de infecção

de 104 a 105

Valor limite: coletar uma segunda amostra
Em mulheres em idade fértil, possível infecção do trato urinário 
inferior.

<104 Geralmente considerado sinal de contaminação.

Punção suprapubica Qualquer carga microbiana
A presença de fungos ou bactérias mesmo em número escasso 
assinala uma possível ação patogênica.

Cateterismo 
>105 Bacteriuria significativa, sinal de infecção.

<105 A presença de fungos ou bactérias mesmo em número escasso 
assinala uma possível ação patogênica.

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 
VALIDADE – VIDE RÓTULO


