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Compact Dry EC (E.coli e Coliformes)
Os germes coliformes formam colónias vermelhas, o E.coli colónias azuis

Compact Dry TC (contagem total de germes)
As bactérias formam colónias vermelhas

É possível detectar e distinguir coliformes e E.coli com o Compact Dry EC. O meio contém dois sub-

stratos de enzimas cromogéneos: Magenta-GAL e X-Gluc. Deste modo, os coliformes apresentam

uma coloração vermelha das colónias, o E.coli uma coloração azul. Ao juntar as colónias vermel-

has e azuis obtém-se a contagem total dos grupos coliformes.

A imagem seguinte mostra a correlação existente entre os métodos PCA convencionais (Plate-

Count-Agar) e o Compact Dry TC para 100 amostras alimentares. As placas Compact Dry EC têm

certificação AOAC.

O Compact Dry TC é um meio para a contagem total dos germes com agar nutritivo padrão. Graças

ao sal de tetrazólio indicador de redox, as colónias de bactérias apresentam uma coloração ver-

melha, tornando mais fácil o processo de distinção entre estas e eventuais restos de alimentos.

A imagem seguinte mostra a boa correlação existente entre os métodos PCA convencionais ( Plate-

Count-Agar) e o Compact Dry TC para 100 amostras alimentares. As placas Compact Dry TC têm

certificação AOAC.

Compact Dry – O método simples para a
detecção de microorganismos
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y = 0.9949x + 0.1314   r = 0.96   n = 50

Produto      Tempo de incubação Temperatura de incubação

Compact Dry TC para contagem total de germes                                                     48 horas 35 ± 2° C ( 20 – 42° C )

Compact Dry EC para E. coli e coliformes 24 horas 35 ± 2° C

Compact Dry CF para coliformes 18 – 24 horas 35 ± 2° C

40 – 42° C para coliformes fecais

Compact Dry YM para leveduras e bolores                                                            3 – 7 dias 25 – 30° C

Compact Dry ETB para Enterobacteriacae 24 – 48 horas 35 – 37° C

Compact Dry SA para Staphylococcus aureus 48 horas 35 – 37° C

Compact Dry VP para Vibrio parahaemolyticus 18 – 24 horas 35 – 37° C

O Compact Dry é um procedimento de teste simples e seguro que permite determinar e quantifi-

car microorganismos em alimentos, produtos cosméticos ou outras matérias-primas (também far-

macêuticas). As placas prontas a usar e cromógenas do Compact Dry são adequadas quer para o

controlo do processo em si, quer para o controlo do produto final. Com a Compact Dry Swab opci-

onal pode também utilizar as placas Compact Dry como placas de prova, possibilitando a execução

de um controlo higiénico quantitativo de forma simples também para superfícies difíceis. Reduz

as horas de trabalho e aumenta os resultados. Este é o nosso princípio «ready to use».

As placas Compact Dry são extremamente fáceis de manusear – «easy to use»: Basta colocar 1 ml

da amostra na placa usando uma pipeta e esperar até difundida homogeneamente na placa. A

seguir, incubar a placa em conformidade com a documentação da embalagem. Graças aos indica-

dores de redox e aos substratos cromogéneos, as colónias de bactérias desenvolvem-se com cores

específicas, tornando-se fácil a sua distinção e identificação. Para efectuar mais testes, possível

depois extrair colónias individuais facilmente.

As placas Compact Dry também podem ser conservadas sem frigorífico – o nosso princípio «easy

to store» – à temperatura ambiente até 24 meses. Deste modo, também pode aplicar amostras no

local (se necessário) ou efectuar o controlo higiénico com a Compact Dry Swab no local. A tampa

com rosca possibilita o transporte seguro das amostras. As placas são em seguida incubadas à

temperatura correspondente especificada entre 20 – 42̊ C. Devido à sua forma bem concebida, é

possível empilhá-las de forma fácil e antiderrapante, o que poupa espaço e faz com que fiquem

bem ordenadas na incubadora.
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Compact Dry CF para coliformes

O Compact Dry CF é utilizado para a detecção rápida de germes coliformes: Graças ao substrato

cromogéneo X-Gal formam-se colónias características azuis/azuis-verdes. A formação de outros

tipos de bactérias é amplamente inibida. Bactérias que eventualmente se formem não evidenciam

colónias com coloração.

Compact Dry YM para leveduras e bolores

Com os substratos cromogéneos da placa Compact Dry YM, as leveduras e os bolores apresentam

reacções distintas de cor, tornando-se fáceis de distinguir: O substrato cromogéneo X-Phos

provoca uma coloração azul em quase todas as leveduras. A formação de bactérias é inibida

através de antibióticos. Devido à cavidade nas placas Compact Dry, os bolores desenvolvem a sua

forma característica tridimensional com cores variadas.

Compact Dry ETB para detecção de Enterobacteriacae

O Compact Dry ETB é utilizado para a detecção rápida e fácil de Enterobacteriacae. Usando

substratos específicos, as Enterobacteriacae são detectadas com clareza.

Compact Dry SA para Staphyloccus spec. E S. aureus

Para a detecção de Staphylococcus aureus e Staphylococcus spec. o Compact Dry SA contém um

meio selectivo para detectar Staphylococcus spec. com um agar de sal de manitol. A detecção

específica de Staphylococcus aureus ocorre através de uma reacção de gema de ovo, que deve ser

efectuada com a Compact Dry SA Egg Yolk Suspension. O complexo de proteína lipídia ( lecitina)

na gema do ovo é dissociado através da lipase específica do Staphylococcus aureus e conse-

quentemente altera a cor do meio circundante da colónia. O próprio Staphylococcus aureus cresce

devido a esta reacção da gema do ovo como uma colónia de um amarelo claro com uma auréola

branca.

Compact Dry SL para verificação de salmonelas

O Compact Dry SL é utilizado para a verificação de salmonelas, sendo necessária uma única pré-

cultura de 20 – 24 horas. A detecção de salmonelas com a placa Compact Dry SL é efectuada de

forma segura com base em três critérios:

1. Alteração da cor do meio de azul-lilás para amarelo, causada pela alcalização do

meio através da decarboxilase de lisina característica da salmonela

2. Aparecimento de colónias verde escuras devido à decomposição dos substratos cromo-

géneos e do sulfureto de hidrogénio produzido especificamente pelas salmonelas

3. Motilidade das salmonelas

Compact Dry VP para Vibrio paraheamolyticus e Vibrio spec.

Para a detecção de Vibrio parahaemolyticus ou Vibrio cholarae. Com o Compact Dry VP, o Vibrio

parahaemolyticus é muito fácil de detectar. Também é possível identificar facilmente outras Vibrio

spec, como p. ex. Vibrio cholarae, graças aos substratos cromogéneos e à respectiva coloração

vermelha-lilás. A Vibrio parahaemolyticus caracteriza-se pelas colónias verde-azuladas ou azuis.

Menu Compact Dry Características e vantagens

As placas Compact Dry juntam as características de placas tradicionais com as vantagens de

meios desidratados.

A combinação destas características permite uma elaboração acelerada das amostras. Deste modo,

a eficiência aumenta reduzindo simultaneamente os custos.
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Execução Critérios Placas de Placas Outras placas Compact Dry
fabrico próprio preparadas desidratadas

Preparação Pronto a usar
e conservação

Conservação em TA

Tamanho
(para conservação

e eliminação)

Aplicação de Amostra líquida
amostras

(simples e segura) Superfícies

Incubação Manuseamento
simples

tamanho pequeno

100 % estéril (segurança/
tampa obturável)

Empilhável

Sem contacto directo
com o meio

Avaliação e Contagem simples
interpretação (placas cromogéneas)

Outros testes de
 colónias individuais

Validação Produção
conforme ISO

Certificados
de validação
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As Compact Dry Swabs têm uma vida útil de até 2 anos, se mantidas à temperatura ambiente.

Contêm 1ml de água de peptona esterilizada. Para testar uma superfície, basta retirar a cotonete

esterilizada do suporte e passá-la pela superfície. Durante este processo, os germes ficam

concentrados na cotonete esterilizada. Em seguida, voltar a colocar a cotonete no suporte. Ao

agitar, os germes são dissolvidos na solução. Para aplicar a solução nas placas Compact Dry,

segurar na Swab invertida pela extremidade laranja, abrir a tampa inferior e sem seguida verter

toda a solução nas placas Compact, pressionado a área central flexível do suporte.

O conjunto de diluição contém no total 120 ( 4 x 30 ) câmaras de diluição, cada uma com 9 ml de

solução de fósforo estabilizada esterilizada. O conjunto de diluição pode ser conservado à

temperatura ambiente até 3 anos. Utilizando uma pipeta com 1ml para distribuir de câmara em

câmara, é possível produzir 10 vezes de séries de diluição de forma simples e segura. O dispo-

sitivo de abertura feito em aço possibilita a abertura esterilizada do conjunto de diluição.

Número ID          Tamanho da embalagem Aplicação

Compact Dry TC 1000 166 40 placas

1000 167 240 placas Contagem total de germes

1002 877 880 placas

Compact Dry EC 1000168 40 placas

1000169 240 placas E.coli e coliformes

1002878 880 placas

Compact Dry CF 1000867 40 placas

1000868 240 placas Coliformes

1002 879 880 placas

Compact Dry YM 1000 869 40 placas

1000 870 240 placas Leveduras e bolores

1002 880 880 placas

Compact Dry ETB 1002 941 40 placas

1002 942 240 placas Enterobacteriacae

1002 943 880 placas

Compact Dry SA 1000 899 40 placas

1001 013 240 placas Staphylococcus aureus

1002 881 880 placas

Compact Dry SL 1002 973 40 placas

1002 938 240 placas Salmonela

1002 940 880 placas

Compact Dry VP 1000 900 40 placas

1001 014 240 placas Vibrio parahaemolyticus

1002 882 880 placas

Compact Dry Swab 1002 953 40 Swabs Para superfícies

1002 952  240 Swabs

Conjunto de diluição 1000 888 (4 câmaras x 3) x 10 Para séries de diluição
para Compact Dry  =120 câmaras

Dispositivo de abertura                          1000 887 1 unidade para a abertura esterilizada
para o conjunto de diluição

Suspensão de gema de ovo                                   1002755 40 placas para  Compact Dry SA

Vista geral dos produtos

Conjunto de diluição e dispositivo de abertura

Compact Swab para superfícies secas e
locais difíceis


