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Métodos RAPID’Cromogénicos para Alimentos

RAPID’L.mono RAPID’E.coli 2

RAPID’E.coli 2 é um meio cromogénico seletivo usado 
para enumeração direta sem confirmação de coliformes, 
incluindo Escherichia coli. O princípio do meio baseia-se 
na deteção simultânea de duas atividades enzimáticas: 
b-D-glicuronidase (GLUC) e b-D-galactosidase (GAL). Os 
coliformes (GAL+/GLUC-) formam colónias azuis a verdes, 
E. coli (GAL+/GLUC+) forma colónias violetas a rosas

RAPID’E.coli 2
E. coli Outros

coliformes

AL Agar

Enumeração em menos de 24 horas

Benefícios principais do protocolo RAPID’E.coli 2
•  Enumeração simultânea de E. coli e coliformes a 37°C, 

sem necessidade de confirmação
• Só necessita de 1 placa
• Resultados completos em 18-24 horas
•  Não é necessária a produção de gás para diferenciação 

das colónias

Validações
•   VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 

como método alternativo à norma de referência NF ISO 
16649-2 para enumeração de b-glicuronidase-positiva 
Escherichia coli a 44°C e 37°C, respetivamente ao abrigo 
de BRD 07/1-07/93 e de BRD 07/7-12/04

•   VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 
como método alternativo à norma de referência NF ISO 
4832 para enumeração de coliformes a 37°C,  
ao abrigo de BRD 07/8-12/04

•  Aprovado por AOAC-RI ao abrigo do certificado  
# 050601

• Aprovado por NordVal ao abrigo do certificado # 020

Benefícios principais do protocolo RAPID’L.mono
•  Enumeração de Listeria monocytogenes em apenas  

24 horas
• Inibição total de bacilos
•  Não necessita de confirmação se L. mono for confirmada 

na fase de deteção

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 

16140, como método alternativo à norma de referência 
NF EN ISO 11290-2, para enumeração de Listeria 
monocytogenes ao abrigo de  
BRD 07/05-09/01

Benefícios principais do protocolo AL
• Resultados em 48 horas
•  Fase de diluição em caldo Fraser ½ ou água peptonada 

tamponada
•  Sem ressuscitação mandatória com BPW (água peptonada 

tamponada)
•  Apenas necessária 1 caixa de Petri em protocolo  

de inoculação por profundidade
• Leitura fácil: colónias azuis + halo opaco

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma 

ISO 16140, como método alternativo à norma de 
referência NF EN ISO 11290-2, para enumeração 
de Listeria monocytogenes ao abrigo de BRD 
07/17-01/09

O meio cromogénico RAPID’L.mono 
deteta especificamente a fosfolipase 
de Listeria monocytogenes e a sua 
incapacidade de metabolizar xilose. 
Após 24 horas de incubação,  
L. monocytogenes forma colónias 
azuis características sem halo 
amarelo.

AL é um meio cromogénico seletivo baseado na  
seleção simultânea de duas atividades enzimáticas.  
L. monocytogenes produz colónias azuis esverdeadas com 
um halo opaco.

RAPID’L.mono

L. monocytogenes

AL
Listeria 

monocytogenes
Outros 

Listeria spp.



e Ambientais

RAPID’Staph
Staphylococcus 

coagulase positivo
Staphylococcus 

coagulase negativo 

Benefícios principais do protocolo RAPID’Staph
• Resultados completos em 24 horas
• Seletivo

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 

como método alternativo à norma de referência NF ISO 
6888-1, para enumeração de estafilococos coagulase-
positivos (Staphylococcus aureus e outras espécies) para 
todos os produtos alimentares destinados a consumo 
humano, ao abrigo de BRD 07/09-02/05

•  Aprovado por AOAC-RI ao abrigo do certificado  
# 080602

RAPID’Staph

O meio RAPID’Staph é usado para enumeração de 
estafilococos coagulase-positivos (Staphylococcus 
aureus e outras espécies). O princípio baseia-se na 
capacidade do Staphylococcus aureus reduzir o 
telureto (colónias negras), para provocar a proteólise da 
gema de ovo (colónias com halo claro em redor).

Os resultados positivos podem ser confirmados com 
um teste de látex Pastorex™ Staph Plus ou numa 
placa de ágar pronta a utilizar Baird-Parker + RPF.

RAPID’Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae Não 

Enterobacteriaceae

Benefícios principais do protocolo 
RAPID’Enterobacteriaceae
• Elevada seletividade
• Resultados completos em 24 horas sem confirmação
• Fácil leitura
•  Equipável com um contador de colónias automático

RAPID’Enterobacteriaceae

RAPID’Enterobacteriaceae é um meio de elevado 
rendimento para enumeração de Enterobacteriaceae 
em 24 horas, sem fase de confirmação. A associação 
de indicadores cromáticos permite um elevado nível de 
contraste e garante uma legibilidade ideal de colónias 
de Enterobacteriaceae. A utilização de um contador de 
colónias automático aumenta a facilidade da leitura e 
permite a total rastreabilidade no laboratório.

Validações
•   VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma 

ISO 16140, como método alternativo à norma de 
referência NF EN ISO 21528-2, para enumeração 
de Enterobacteriaceae ao abrigo de  
BRD 07/24-11/13

RAPID’Campylobacter

Campylobacter spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter é um meio cromogénico  
seletivo usado para enumeração de Campylobacter spp. 
termofílico. Campylobacter produz colónias  
vermelho-tijolo. Benefícios principais do protocolo 

RAPID’Campylobacter
• Enumeração de Campylobacter em 24 horas
• Elevada seletividade
• Fácil leitura

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 

como método alternativo à norma de referência NF  
ISO/TS 10272-2, para enumeração da Campylobacter 
spp., ao abrigo de BRD 07/25-01/14



RAPID’Chromogenic Métodos para             Testes Alimentares e Ambientais

Deteção de agentes patogénicos em 24 horas após o enriquecimento

RAPID’Salmonella

O princípio do meio cromogénico 
RAPID’Salmonella baseia-se na demonstração 
de duas atividades enzimáticas. Salmonella 
spp. assumem a forma de colónias 
prontamente identificáveis, tipicamente de cor 
magenta (deteção de C8 esterase). Utiliza-se 
a contra-seleção baseada na b-D-glicosidase 
pata revelar outras bactérias com uma cor 
diferente. Conforme previsto nos regulamentos, 
RAPID’Salmonella permite a deteção de 
Salmonella móvel e não móvel, bem como de 
Salmonella lactose-positiva, Salmonella Typhi e 
Salmonella Paratyphi. RAPID’Salmonella pode 
ser usado como um segundo meio na ISO 
6579 ou num protocolo alternativo e validado.

RAPID’Listeria spp.

A identificação de Listeria spp. usando o meio 
cromogénico RAPID’Listeria spp. baseia-se na 
deteção da atividade da b-D-glicosidase por 
um substrato cromogénico.

As colónias de Listeria são azuis a verde 
azuladas. O meio é tornado seletivo pela 
ação combinada de cloreto de lítio e uma 
mistura de antibióticos que inibem Bacillus  
e toda a flora interferente.

RAPID’Salmonella

Salmonella spp. Outras 
Enterobacteriaceae

RAPID’Listeria spp. 
Listeria spp

Validações
•   VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 

como método alternativo à norma de referência NF EN ISO 
6579 para deteção de Salmonella spp. em todos os produtos 
alimentares para consumo humano e animal e em amostras 
ambientais (apenas protocolo curto e amostras primárias de 
fase de produção excluídas), ao abrigo de BRD 07/11-12/05

• Aprovado por AOAC-RI ao abrigo do certificado # 050701
•   Aprovado por NordVal ao abrigo do certificado # 032

Benefícios principais do protocolo RAPID’Salmonella
• Resultados completos em apenas 42 horas
• Protocolo fácil: 1 caldo, 1 placa de ágar sólido
• Confirmação fácil: Salmonella Latex em menos de 1 minuto
•  Taxa de falsos positivos muito baixa (<1% de todas as matrizes 

durante os testes de exatidão ISO 16140)

Benefícios principais do protocolo RAPID’Listeria spp.
• Simples e económico: 1 caldo, 1 placa
•  Rápido: 24 horas de incubação após 24 horas de 

enriquecimento
• Deteção de todas as espécies de Listeria
• Confirmação fácil por ponto em Palcam ou RAPID’L.mono
• Muito seletivo

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 

como método alternativo à norma de referência NF EN ISO 
11290-1, para deteção de Listeria spp. em todos os produtos 
alimentares humanos e amostras ambientais, ao abrigo de 
BRD 07/12-12/06

• Aprovado por AOAC-RI ao abrigo do certificado # 080701



RAPID’Chromogenic Métodos para             Testes Alimentares e Ambientais

Deteção de agentes patogénicos em 24 horas após o enriquecimento

RAPID’E.coli O157:H7

RAPID’E.coli O157:H7 é um meio cromogénico seletivo 
que combina substratos cromogénicos e indicadores 
bioquímicos. Esta combinação permite a identificação 
direta presumível de Escherichia coli O157:H7, incluindo 
estirpes atípicas, entre flora interferente, com base 
nos perfis enzimáticos e metabólicos específicos 
observados. A seletividade do meio aumenta mediante 
a adição de agentes de seleção, como a novobiocina 
e o telurito de potássio. RAPID’E.coli O157:H7 pode 
ser usado como segundo meio na ISO 16654 ou num 
protocolo alternativo e validado.

RAPID’L.mono

O meio cromogénico RAPID’L.mono deteta 
especificamente a fosfolipase de Listeria monocytogenes 
e a sua incapacidade de metabolizar xilose. Após 24 
horas de incubação, L. monocytogenes forma colónias 
azuis características sem halo amarelo. As colónias 
formadas por outras espécies de Listeria são brancas, 
com ou sem halo amarelo. Listeria ivanovii apresenta 
colónias azuis esverdeadas com halo amarelo (positivas 
para xilose). A solução seletiva no meio permite a inibição 
da maior parte da flora interferente. RAPID’L.mono pode 
ser usado como segundo meio na ISO 11290-1 ou num 
protocolo alternativo e validado.

RAPID’E.coli O157:H7

E. coli O157:H7 Outros E. coli Outras 
bactérias

RAPID’L.mono
L. ivanovii L. innocua L. welshimeriL. mono

Benefícios principais do protocolo RAPID’L.mono
•  Resposta simultânea a Listeria monocytogenes e Listeria 

spp., na mesma placa
•  Deteção de Listeria monocytogenes em 24 horas, após 24 

horas de enriquecimento
• Reação cromogénica de leitura fácil
• Elevada sensibilidade e especifidade
•  Confirmações fáceis: em 6 horas usando o teste de 

Rhamnose ou por pontos com AL Agar

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 

como método alternativo à norma de referência NF EN ISO 
11290-1, para deteção de Listeria monocytogenes e outras 
espécies de Listeria ao abrigo de BRD 07/04-09/98

• Aprovado por AOAC-RI ao abrigo do certificado # 030406
• Recomendado no Manual Analítico Bacteriológico da FDA
•  Recomendado por HEALTH CANADA Listeria monocytogenes 

protocolo padronizado MFHPB-30
• Aprovado por NordVal ao abrigo do certificado # 022

Benefícios principais do protocolo RAPID’E.coli O157:H7
• Específico de E. coli O157 serotipo H7
• Só necessita de 1 placa
• Resultados completos em 48 horas

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140, 

como método alternativo à norma de referência NF EN ISO 
16654, para deteção de Escherichia coli O157:H7 em todos 
os produtos alimentares humanos e amostras ambientais, ao 
abrigo de BRD 07/14-09/07

•  Aprovado por AOAC-RI ao abrigo do certificado # 060701



RAPID’Chromogenic Métodos para             Testes Alimentares e Ambientais

Deteção de agentes patogénicos em 24 horas após o enriquecimento

AL Agar

AL é um meio cromogénico seletivo e o seu princípio 
baseia-se na deteção simultânea de duas atividades 
enzimáticas: b-glicosidase e fosfolipase C  específica de 
fosfatidilinositol (PI-PLC). A atividade b-D-glicosidase, 
comum ao género Listeria, é detetada usando um 
substrato cromogénico (X-glicósido). A sua hidrólise 
induz a formação da cor azul a azul esverdeada em 
todas as colónias de Listeria. PI-PLC é uma enzima 
apenas detetada em espécies patogénicas de 
Listeria: L. monocytogenes e L. ivanovii. AL contém 
fosfatidilinositol que, quando decomposto, produz um 
halo opaco em redor de colónias de bactérias destas 2 
espécies: 

24 horas para L. monocytogenes e 48 horas para  
L. ivanovii. AL também é adequado para os métodos 
padronizados ISO 11290-1/A1 e 11290-2/A1

AL
Listeria 

monocytogenes
Outras  

Listeria spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter é um meio cromogénico seletivo 
usado para deteção de Campylobacter spp. termofílica  
em amostras alimentares e ambientais. A utilização de 
uma mistura nutritiva selecionada associada a um agente 
de redução permite o crescimento de Campylobacter spp. 
em tempo ideal. Outras espécies de bactérias, bem como 
fungos e leveduras, são inibidas pelos agentes seletivos. 
Campylobacter produz colónias vermelho-tijolo  
no RAPID’Campylobacter.

RAPID’Campylobacter
Campylobacter spp.

MRSASelect™

MRSASelect é um meio cromogénico 
seletivo para isolamento e identificação 
direta de Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina. A seletividade 
deste meio baseia-se na presença de 
uma concentração otimizada de sal e 
uma mistura de antibiótico-antifúngico 
que inibe a maioria dos micróbios, com 
exceção de estafilococos resistentes 
a meticilina. A identificação baseia-se 
na demonstração de uma atividade 
enzimática específica de Staphylococcus 
aureus: clivagem de um substrato 
cromogénico, conduzindo a uma 
coloração rosa intensa das colónias de 
Staphylococcus aureus.

MRSASelect

Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina

Benefícios principais do protocolo AL
•   Resposta simultânea a Listeria monocytogenes e 

Listeria spp., na mesma placa
•  Deteção de Listeria monocytogenes em 24 horas, após 

24 horas de enriquecimento
• Reação cromogénica de leitura fácil
•  Confirmações fáceis: teste por pontos com  

RAPID’L.mono

Benefícios principais do protocolo 
RAPID’Campylobacter
•  Deteção de Campylobacter em 24 horas após a fase  

de enriquecimento
• Elevada seletividade
• Fácil leitura
•  Confirmação fácil e rápida

Validierung
•   VALIDAÇÃO NF certificada conforme com a norma 

ISO 16140, como método alternativo à norma de 
referência NF EN ISO 11290-1, para deteção de Listeria 
monocytogenes e outras espécies de Listeria ao abrigo 
de BRD 07/16-01/09



RAPID’Sakazakii

RAPID’Sakazakii é um meio cromogénico seletivo utilizado 
para a deteção de Cronobacter spp. (previamente 
Enterobacter sakazakii). O princípio do meio baseia-se na 
demonstração de uma atividade enzimática característica de 
Cronobacter spp. Sob a sua ação, o substrato cromogénico 
5-bromo-4-cloro-3-indolil b-D-glicopiranosida é hidrolisado, 
causando colónias de Cronobacter spp. de cor azul a 
azul esverdeada. O meio cromogénico RAPID’Sakazakii é 
formulado para ser usado na norma ISO 22964, FDA e USDA. 
Para testar pós de leite desidratado (contaminação por flora 
com capacidade de interferência muito baixa), pode utilizar-se 
um protocolo curto para a deteção de Cronobacter sakazakii 
em 24 horas após 24 horas de enriquecimento em água 
peptonada tamponada.

Benefícios principais dos métodos RAPID’Chromogenic:

•  Menos tempo até à obtenção de resultados 
Diminuição do tempo até à obtenção de resultados em relação às normas  
e aos métodos clássicos

•  Fácil utilização 
Simples: 1 caldo de enriquecimento e 1 placa por amostra, confirmação fácil. Leitura muito  

fácil das mudanças de cor devido às reações. 

•  Soluções económicas 
Protocolos que poupam trabalho e menos meios a utilizar

•  Resultados consistentes e fiáveis
 VALIDAÇÃO NF certificada conforme a norma ISO 16140 

 AOAC-RI e aprovado por NordVal 

 Elevada sensibilidade e especifidade

•  Especialização combinada com qualidade 
Fabricamos na nossa própria fábrica com certificação ISO 9001:2000 e G-Med Experiência  
Bio-Rad em meios de cultura, testes alimentares e ambientais

Outras  
EnterobacteriaceaeRAPID’Sakazakii 

Cronobacter spp. 

Validações
•  VALIDAÇÃO NF certificada conforme com a 

norma ISO 16140, como método alternativo 
à norma de referência ISO/TS 22964, para 
deteção de Cronobacter spp. em fórmula para 
lactentes.

•  Económico: 1 caldo, 1 placa
•  Protocolo rápido: resultados negativos  

em menos de 42 horas
• Flexibilidade

Benefícios principais do protocolo  
RAPID’Sakazakii



Informação Relativa a Encomendas 
Nº de catálogo Descrição 

Caldo Fraser ½
Base
356-4604 500 g
Suplemento
356-4616 10 frascos
Meio completo
355-5797 225 ml x 6 garrafas
355-5794 3 l x 4 sacos
355-5792 5 l x 2 sacos

Água peptonada tamponada
Desidratada
356-4684 500 g
Pronta a usar
355-4179 225 ml x 6 garrafas
355-5795 3 l x 4 sacos
355-5790 5 l x 2 sacos

RAPID’L.mono/Agar
Pronto a usar
356-3964 90mm x 120 placas
356-3694 90 mm x 20 placas
355-5294 190 ml + supl.
Desidratado
356-4293 500 g
Suplemento 1
356-4294 1 caixa, 10 frascos (1 frasco qsp 500 ml)
Suplemento 2
356-4746 1 caixa, 10 frascos (1 frasco qsp 500 ml)
Confirmação
355-3965 AL Agar, 90 mm x 120 placas
355-3695 AL Agar, 90 mm x 120 placas
355-3669 Teste de Rhamnose, 1 ml x 28 tubos

AL/Agar
Pronto a usar
356-3965 90 mm x 120 placas
356-3695 90 mm x 20 placas
Desidratado
356-4043 500 g
Meio base
355-5200 6 x quantidade para 250 ml
Suplemento 1
356-4041 1 caixa, 10 frascos (1 frasco qsp 500 ml)
Suplemento 2
356-4042 10 frascos (1 frasco qsp 500 ml)

RAPID’Salmonella/Agar
Pronto a usar
356-3961 90 mm x 20 placas
356-3963 90 mm x 120 placas
Desidratado
356-4705 500 g
Suplemento de enriquecimento
356-4709 RAPID´Salmonella cápsulas, 10x conc., 100 (1 cápsula qsp 2500 ml)
356-4710 RAPID´Salmonella cápsulas, 100 (1 cápsula qsp 250 ml)
356-4712 RAPID´Salmonella suplemento, 1 caixa qsp 100 análises
Confirmação
355-3834 Teste de oxidase, 2 x 50 discos
356-0781  Salmonella Omni-O antisoros (A-60), frasco conta-gotas de 3 ml, 

60 testes 
355-3822 Teste ONPG, 50 discos
355-6710 Kit Salmonella Latex, 75 testes
355-6711 Kit Salmonella Confirm Latex, 50 testes

RAPID’Listeria spp./Agar
Base desidratada
356-4744 500 g
Suplemento 1
356-4745 1 caixa, 10 frascos (1 frasco qsp 500 ml)
Suplemento 2
356-4746 1 caixa, 10 frascos (1 frasco qsp 500 ml)

RAPID’E.coli O157:H7/Agar
Desidratado
356-4748 100 g
Suplemento de novobiocina
356-4610 1 g garrafa

RAPID’Sakazakii/Agar
Pronto a usar
356-3971 90 mm x 20 placas
Desidratado
356-4976 500 g

MRSASelect/Agar
Pronto a usar
356-3747 90 mm x 20 placas

RAPID’E.coli 2/Agar
Pronto a usar
355-5299 100 ml x 6 garrafas
355-5297 200 ml x 6 garrafas
Desidratado
356-4024 500 g

RAPID’Staph/Agar
Pronto a usar
356-3960 90 mm x 20 placas
Base desidratada
356-4704 500 g
Confirmação/Baird-Parker + Suplemento RPF Meio completo
357-8618 90 ml x 6 garrafas + 6 frascos de supl.
356-3996 90 mm x 20 placas
Base
356-4814 500 g
Suplemento RPF
356-4618 1 caixa, 10 frascos (1 frasco qsp 100 ml)

RAPID’Campylobacter
Base desidratada
356-4295 500 g
Suplemento
356-4296 10 frascos (1 frasco qsp 400 ml)
Confirmação
356-4297 Kit Campylobacter Confirm Latex, 50 testes

RAPID’Enterobacteriaceae
Desidratado
356-4004 500 g
Pronto a usar
355-4012 200 ml x 6 garrafas

Kits iQ-Check®

357-8135 Kit iQ-Check Campylobacter, 96 reações 
357-8137 Kit iQ-Check Cronobacter spp., 96 reações 
357-8114 Kit iQ-Check E.coli O157:H7, 96 reações
357-8124 Kit iQ-Check Listeria monocytogenes II, 96 reações 
357-8113 Kit iQ-Check Listeria spp., 96 reações
357-8123 Kit iQ-Check Salmonella II, 96 reações 
357-8142 iQ-Check S. Enteritidis, 96 reações 
357-8139 Kit iQ-Check STEC VirX, 96 reações 
357-8140 Kit iQ-Check STEC SerO, 32 reações

Life Science
Group

14-1291  0914    Sig 1213PF162 Rev C     US/EG

Bio-Rad 
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