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Kit de teste Coliform/E.Coli
Identifying micro organisms and more

Deteção precoce da contaminação bacte-
riana
Procedimento simples de uma etapa
Deteção de germes coliformes e E.coli
num só teste
100 ml de amostras (notificação oficial)
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A água potável é o nosso alimento mais importante e é usada tanto
para beber como para cozinhar. A água que utilizamos para os cuida-
dos corporais e para a limpeza de todos os tipos deve também ser da
mesma qualidade elevada. Por conseguinte, é importante que exis-
ta água suficiente e de qualidade adequada para cobrir todas as áre-
as de utilização. A água potável segura proporciona prazer saudável,
mas a água também pode conter micróbios nocivos que podem cau-
sar doenças infeciosas ou intoxicações alimentares.
Os germes coliformes e E.coli são bons indicador de contaminação
bacteriana geral e, devido à sua fácil detectabilidade, são bactérias
indicadoras ideais para a monitorização de cursos de água, tanques
e condutas. As diretrizes da OMS para a qualidade da água potável
especificam um conteúdo de unidades formadoras de colónias zero
(UFC) de germes coliformes e E.coli por 100 ml de amostra de água.
As amostras de 100 ml são testadas com o sistema Lovibond®. É exi-
bida a presença de apenas um KBE/100 ml.
O teste funciona com um reagente seco de dose única para colifor-
mes totais e E.coli. As amostras positivas são reconhecíveis por uma
mudança de cor visível. O teste para germes coliformes é fácil de rea-
lizar: Coloque uma saqueta de reagente em 100 ml de água, incubar
a amostra e anotar qualquer mudança de cor. A formação de uma co-
loração amarelada em 24 horas indica a presença de germes colifor-
mes totais.
As amostras positivas são então testadas para E.coli através da dete-
ção de fluorescência sob luz UV. Um método simples e confiável que
fornece uma indicação rápida da presença ou ausência de bactérias
coliformes totais e E.coli patogénica.
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