TIRAS DE OXIDASE
1. FINALIDADE
Auxiliar no processo de identificação de BGN (Bacilos Gram Negativos) não
fermentadores da glicose. Outro uso é no processo de identificação bioquímica de
Neisseria. Quando no uso do Bactray, direciona qual o sistema a ser utilizado.
2. INTRODUÇÃO
Para se executar a triagem dos BGN não fermentadores da glicose recomenda-se
a pesquisa da oxidase, visto que algumas bactérias utilizam este açúcar pela via
oxidativa. Convém rotineiramente se aplicar a
pesquisa da oxidase
principalmente aos BGN lactose negativos. No caso das bactérias do gênero
Neisseria, estas são consideradas oxidase positivas.
3. AMOSTRA
Colônias recém-isoladas de BGN (18-24h de cultura a 35-37 oC) ou de diplococos
gram negativos. O usuário deve estabelecer critérios de obtenção,
armazenamento e rejeição de amostras.
4. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO
a- Registro no Ministério da Saúde: 100.970.10109
b- Princípio de Técnica
Reação química de detecção da produção de indofenol (citocromo-oxidase).
c- Reagentes
Tiras de papel absorvente impregnadas com p-fenilenodiamina, acondicionadas
em frasco escuro e opaco contendo agente dessecante.
d- Armazenamento e estabilidade
Para fins de transporte o produto pode permanecer até 3 dias em temperatura
ambiente. No laboratório deve ser mantido em geladeira (2-8 oC) aonde
permanece estável até a data de vencimento expressa em rótulo desde que isento
de umidade (por esta razão guardar sempre o frasco bem fechado) ou
contaminação química e microbiana. Proteger contra a ação da luz.
e- Precauções e cuidados especiais
- O produto destina-se exclusivamente ao uso diagnóstico in vitro;
- Utilizar apenas alça bacteriológica em platina, pois outros metais oxidáveis
podem interferir na reação; o ideal é o uso de palitos em madeira ou plástico
estéreis, visto que há casos em que excesso de fuligem presente na alça pode
causar interferência na reação;
- Caso as tiras apresentem sinais de deterioração como alteração na cor original ou
umidade, descartar imediatamente seu uso;
- Não se deve usar materiais com o prazo de validade expirado, ou que apresentem
selo de qualidade rompido ou violado;
- Tempos de leitura superiores a 2 minutos podem originar resultados falsamente
positivos pela oxidação ou exposição à luz (o reagente é extremamente sensível a
ação da luz, que provoca seu escurecimento).

5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (porém não fornecidos)
- Bico de Bunsen;
- Alça bacteriológica em platina (cód. LB 570658) ou plástico; palitos em madeira
(ou plástico) estéreis.
6. PROCEDIMENTO TÉCNICO
a- Deixar que o frasco contendo as tiras adquira a temperatura ambiente antes de
ser aberto;
b- Trabalhando próximo à chama abrir o frasco e com o auxílio de uma pinça em
aço inoxidável retirar uma tira que será colocada sobre uma lâmina de microscópio
limpa e seca; fechar imediatamente o frasco e retornar à geladeira;
c- Usando uma alça bacteriológica em platina (ou idealmente usando-se um palito
de madeira ou plástico estéril) transferir assepticamente uma ou duas colônias da
bactéria em análise e emulsionar sobre a superfície da tira;
d- Observar o resultado em até 2 minutos: o desenvolvimento de uma coloração
violeta caracteriza a prova da oxidase positiva.
7. CONTROLE DA QUALIDADE
Para avaliar a qualidade do produto testar o mesmo frente a cepas de controle
(ATCC ou derivada) de E. coli que deverá fornecer resultado negativo e frente a
uma cepa de P. aeruginosa que deverá fornecer resultado positivo. Na
ocorrência de resultados anormais, não liberar os resultados até que sejam
esclarecidas as causas do problema.
8. GARANTIA DA QUALIDADE
A Laborclin 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 técnico;
- que os materiais estejam sendo armazenados nas condições indicadas;
- 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 até a data de vencimento expressa
em rótulo. Os certificados de análise de cada lote podem ser solicitados junto ao
SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente, bem como em caso de dúvidas ou
quaisquer problemas de origem técnica, através do telefone 0800-410027.
Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa resposta do produto, que tenham
ocorrido comprovadamente por falha da Laborclin serão resolvidos sem ônus ao
cliente, conforme o disposto em lei.
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