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Custo e qualidade em HemoCultura. 
ConCeitos PrátiCos em miCroBiologia Para uroCultura 
aPliCativos Para anaeroBiose, meios CromogêniCos e 
ClíniCa veterinária.

O Sistema Hemobac Trifásico realiza culturas 
de sangue e seus componentes, Stem cell (células 
tronco), líquidos corpóreos e nutrição parenteral, 
inclusive em casos de suspeita de bacteremia.

Hemobac Trifásico consiste em um sistema 
para detecção rápida de bactérias e fungos 
que supera em velocidade e economia os 
métodos manuais tradicionais e outros métodos 
automatizados.

É composto de um frasco, que contém um 
caldo enriquecido para inoculação do sangue, que 
suporta o crescimento das bactérias e fungos mais 
frequentes, isolados no quadro de bacteriemia e 
septicemia.

Acoplado a este frasco existe um laminocultivo 
com 2 (duas) faces contendo:

- Indicador Co² – para detectar a presença 
bacteriana;

- Meio de Sabourand – para fungos;
- Meios de Agar Chocolate e Agar MacConkey 

– para crescimento bacteriano e diferenciação 
entre Gram positivo e Gram negativo.

Em apenas 2 (duas) horas, pode-se fazer a 
semeadura primária por simples inversão do 
caldo para banhar os meios do laminocultivo

Possui ainda duas formas de detecção de 
crescimento bacteriano, através da viragem do 
indicador de Co² e/ou crescimento do meio sólido. 
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Em casos negativos, proceder nova inversão duas 
vezes ao dia por 5 a 7 dias, de acordo com a 
técnica utilizada. Assim, a partir do crescimento 
pode-se efetuar a identificação e o antibiograma.

Esta tecnologia, desenvolvida exclusivamente 
pela PROBAC DO BRASIL para hemoculturas, tem 
a seu favor uma maior velocidade de resposta ao 
detectar a presença de bactérias em prazo de 50% 
menores que os métodos manuais convencionais, 
sendo por isso mesmo mais econômico do que 
outros processos automatizados.

O Sistema Hemobac Trifásico ainda possui 
outras inúmeras vantagens para o usuário, como:

- a visualização de colônias bacterianas, sem a 
necessidade de repiques em meios sólidos;

- realização de hemoculturas quantitativas, 
que auxilia, inclusive, no diagnóstico das infecções 
associadas ao cateter;

- rapidez no diagnóstico, que é fundamental 
para a indicação terapêutica adequada;

- melhor Custo-benefício, visando uma melhor 
qualidade de atendimento ao paciente.


