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R-Biopharm – для безпеки харчових продуктів.

R-Biopharm було засновано  у 1988 році,
як дочірнє підприємство Röhm GmbH в
Дармштадті, Німеччина. Члени маленької
команди засновника Dr. Ralf M. Dreher
швидко зробили собі ім’я, як
першовідкривачі харчового аналізу в
Німеччині, розробляючи бренд
міжнародного статусу в найкоротші
терміни.

Багато чого сталося з того часу. Та в 
тісній співпраці з клієнтами і 
дослідницькими партнерами R-Biopharm 
AG  створила обширний портфоліо 
продуктів у сфері аналізу продуктів 
харчування та кормів, а також клінічної 
діагностики, що сьогодні надзвичайно 
цінується виробниками продуктів 
харчування, лабораторіями, клініками та 
інститутами по всьому світу. 

Стійкий ріст компанії був можливий 
завдяки розвитку нових орієнтовно-
необхідних продуктів та інвестицій у нові 
ринки та технолої.

На сьогоднішній день R-Biopharm AG 
має дочірні компанії, філії і є 
дистриб’ютором більше ніж у 120 
країнах.

З усіма своїми продуктами R-Biopharm 
надає сертифіковану якість. R-Biopharm 
був сертифікований за ISO 9001з 1996 
року, і його систему управління якістю 
було впроваджено та сертифіковано за 
ISO 13485 в 2003 році. 

Тридцятилітній ювілей ознаменує 
початок нової ери для сімейної компанії. 
Засновник Dr. Ralf M. Dreher передає 
права своєму племіннику таким чином, 
вирішуючи питання правонаступицтва 
та прокладаючи шлях для багатьох 
процвітаючих десятиліть вперед.

Аналіз харчових продуктів та кормів II/2018

R-Biopharm святкує свою
30-ту річницю

Наша успішна  історія була б неможливою без відданості наших клієнтів і виняткової 
співпраці з нашими бізнес партнерами – і за це ми бажаємо висловити Вам найбільшу 
подяку. Ми сподіваємося залишитися надійним партнером в майбутньому.
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 Лінія Enzytec™ Liquid 

Ми розширюємо наш портфоліо двома 
додатковими  наборами Enzytec™ Liquid:

Enzytec™ Liquid Лактоза/Галактоза (Art. 
No. E8110) – без диференціації.

• Для визначення виключно лактози
необхідно дослідити зразок з Enzytec™
Liquid Galactose (Art. No. E8110) і
відняти результат один від одного.

Enzytec™ Liquid Лактоза/Глюкоза(Art. 
No. E8130) – без диференціації 

• Для визначення виключно лактози є
необхідно дослідити зразок з Enzytec™
Liquid Glucose (Art. No. E8140) і
відняти результат один від одного.

У випадку визначення лактози 
переконайтеся, що ви замовили два 
тестових набора. 

• For lactose/galactose: Art. No. E8110 +
E8120 (50 тестів кожний)

• For lactose/glucose: Art. No. E8130 +
E8140 (50 тестів кожний)

Лактозу можна визначати за лактозо-
галактозним чи за лактозо-глюкозним 
методом (обидва є визнаними  ISO). 
Лактозо-глюкозний метод стає 
обовязковим для тестування молока на 
наявність лактози, після усунення 
надлишку глюкози набором Glucose 
Remover  (Art. No. E3400).

Enzytec™ Liquid це  ряд ферментних тест 
наборів з стабільними реагентами,  готові 
до використання, які виробляються R-
Biopharm. Вони підходять для 
використання:

• реагенти є рідкі  і готові до
використання ( не затрачається час на
підготовку, відповідно зменшуються
джерела для помилок)

• реагенти є стабільними до закінчення
терміну дії, навіть після відкриття
(реагенти не витрачаються даремно)

• однакова схема піпетування для всіх
зразків (легкі у використанні і менше
помилок)
• лише два реагента для легкого
застосування на буль-якому
біохімічному аналізаторі.

Основні переваги  наборів Liquid  
Enzytec™  :

Ви можете знайти всі тести Enzytec™ 
Liquid в нашому католозі 2018 (ст.12) і на  
веб-  сайті www.r-biopharm.de.

Наші продукти

• в маленьких лабораторіях, працюючи в
ручну при невеликій кількості зразків –
після відкриття набір можна зберігати у
холодильнику для подальшого
використання.

• у великих лабораторіях, які працють
автоматами – реагенти легко 
адаптовуються до будь-якого 
біохімічного аналізатора. 
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Новий  RIDA®CYCLER (Art.NoZRCYCLER) є 
надзвичайно компактний і надійний ПЛР в 
реальному часі ампліфікатором.  Попередньо 
встановлені аналізи та шаблони 
(термопрофілі) роблять його легким у 
застосуванні, а  також відмінна підтримка 
температури  забезпечує точні вимірювання.

У пристрої є чотири канали з 4 потужними 
світло-діодами та місцем для 48 зразків у 
формі стрипу (RIDA®CYCLER MIC-TUBES, Art. 
No. ZRC-MIC-TUBES). До десяти циклів 
можна здійснювати з одного ПК через блютуз. 

Зручне програмне забезпечення поставляється 
з усіма SureFast® і SureFood® попередньо 
встановленими терморопрофілями, 
забезпечуючи при цьому швидкий початок 
аналізу одного або більше тестів одночасно. 

 

Зі зручним програмним забезпеченням R-
Biopharm пропонує всебічне рішення для 
аналітики ПЛР в реальному часі. Додаткову 
інформацію можна  отримати на проханням 
(office@biola-lab.com)  .

RIDA®CYCLER – мультиплексний ампліфікатор ПЛР в реальному часі 

RIDASOFT® Win.NET

RIDA®CYCLER, Art. No. ZRCYCLER

Якщо Ви зацікавленні в нашій  продукції
зв’яжіться з  місцевим дистриб’ютором:
 ПП "Біола"
79010, м.Львів
вул. Некрасова, 4
тел. +38-032-244-86-76/77/78
моб.+38-068-244-86-77
office@biola-lab.com

 Якщо Ви зацікавлені в оновленні (версія 1.103.0.217) RIDASOFT® Win.NET 
(Art. No. Z9996), зв’яжіться, будь ласка, з місцевим дистриб’ютором.

Доступна
версія

1.103

Крім цього технологія, яка використовується  
не вимагає  калібрування при цьому економить 
час на технічному обслуговуванні. 



R-Biopharm AG

26.08. - 29.08.2018 Річні збори АОАС 
Торонто, Канада

05.11. - 07.11.2018 Швидкі методи – 12 конференція 
Амстердам, Нідерланди

Конференції та ярмарки

Наступні новини R-Biopharmnews будуть опубліковані у  III кварталі 2018.

R-Biopharm AG
An der neuen Bergstraße 17 
64297 Darmstadt, Germany 
www.r-biopharm.com 

R-Biopharmnews is edited by ПП "Біола"
79010, м.Львів
вул. Некрасова, 4
тел. +38-032-244-86-76/77/78
моб.+38-068-244-86-77
office@biola-lab.com

Title Date
Мікотоксини
(ELISA/LFD/IAC/
automation)

07.11. - 09.11.2018

ПЛР -РЧ 
(основний треніг)

12.11. - 14.11.2018

Алегрени
(PCR/ELISA/LFD/
automation)

19.11. - 21.11.2018

Мікробіологія  
(патогени) -   
(ELISA/PCR/automation)

26.11. - 28.11.2018

Антибіотики
(ELISA/IAC/HPLC)

03.12. - 05.12.2018

Тренінги R-Biopharm AG 2018

Загальна інформація
Кількість охочих взяти участь у 
семінарі обмежена. Мова спілкування -
англійська.
Внесок  семінару становить 850.00 EUR 
+ 19 ПДВ
Більш детальна інформація та 
реєстрація на брошурі веб-сайту:

"Analysts workshops R-Biopharm AG 2018" 
at 
food.r-biopharm.com/workshops
або
International Sales Department
Phone: +49 61 51 - 81 02-0
Fax:  +49 61 51 - 81 02-40
E-mail: sales@r-biopharm.de

Всі семінари відбудуться в Дармштадті.




