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R-Biopharm – для безпеки харчових продуктів

Аналіз харчових продуктів та кормів III/2018

Тест-система SureFast® Salmonella ONE 
(Art. No. F5211, 100 реакції) для виявлення 
сальмонели  отримала сертифікат 
"MicroVal" (Art. No. 2014LR43) відповідно 
до ISO 16140-2: 2016. Даний сертифікат 
був наданий на підставі аналізу різних 
матриць з п'яти різних груп продуктів 
харчування та кормів. (м’яса птиці, 
м’ясних продуктів, молочних продуктів, 
овочів (за винятком паростків), яєчних 
продуктів та кормів), а також перевірки на 
п’яти різних ПЛР-РЧ термоциклах (Roche 
LightCycler® 480 II, ABI 7500, Bio-Rad 
CFX96TM, BMS MIC, AgilentAriaMX).

Крім цього SureFast® Salmonella ONE є 
сертифікована AOAC-RI (Art. No 081803). 

Тестові набори містять буфер лізису, що в 
свою чергу дозволяє спростити процес 
проведення аналізу.  І  з зразка 
відбирається мікробіологічне  збагаченння 
в кількості 0,5 мл супернатанту  та 
додається до 0,5 мл буферу лізису та

інтенсивно перемішується і нагрівається 
протягом 10 хвилин. З цієї суміші, 
відбирається безпосередньо для 
проведення аналізу ПЛР в реальному часі 
лише 5 мкл, з інтегрованим контролем 
посилення. Ці кроки усувають 
необхідність автоматизація для багатьох 
внесень. 

Набір SureFast® Salmonella PLUS (Art. No. 
F5111) доступний для складних зразків з 
сильними інгібіторами, в рузультаті  чого 
отримується ДНК високої чистоти через 
комплексну підготовку зразків, 
використовуючи при цьому колонки 
спінфільтрів для очищення. 

The SureFast® Salmonella Serotype 3plex 
(Art. No. F5159) є надійним методом 
дослідження для птахівництва. Оскільки  
можна    виявити S. typhimurium, S. 
enteritidis та внутрішній контроль 
ампліфікації.

SureFast® Salmonella ONE ПЛР в 
режимі реального часу отримала 
сертифікати MicroVal і AOACRI. 

Now certified:
MicroVal 2014LR43
AOAC-RI 081803
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Новини від нашого партнера по співпраці GEN-IAL® 
GmbH
Багато пивоварних заводів, які 
виготовляють лише один чи декілька видів 
пива все частіше використовують різну 
сировинну базу, зокрема, різноманітні 
дріжджові штами. Це призводить до 
додаткових ризиків забруднення пива 
сторонніми дріжджами та бактеріями. Тому 
проводяться більше контрольоних відборів 
під час виробництва,  ферментації, а не 
лише контроль кінцевого продукту.

Одним з останніх зацікавлень - виявлення 
найбільш важливого штаму Saccharomyces 
cerevisiae var. diastaticus,  оскільки він  тісно 
пов'язаний з культивованими дріжджами. 
Дані дріжджі можуть спричинити небажане 
друге бродіння, що в свою чергу призводить 
до утворення газу в пляшці, банці чи бочці. 
В результаті чого  можливий зрив пляшок 
чи інших контейнерів.

Запропонована концепція GENG-IAL® 
QuickGEN з пробірками ПЛР-РЧ у форматі 
8 стрипів для різних блочних 
ампліфікаторів. Ця лінійка продуктів 
розширюється, оскільки  стає популярною 
на ринку. Сьогодні доступні різні 
економічно-вигідні набори для аналізів для 
різних блочних ампліфікаторів:

Набір GEN-IAL® QuickGEN P1 Screening 
(Art. No. QPP1T0048) для виявлення 
факультативних аеробних бактерій 
Lactobacillus/Pediococcus в одному каналі та 
строгих анаеробів  Megasphaera/Pectinatus у 
другому каналі, а також всіх дріжджів у 
третьому каналі. Цей набір (48 реакцій 
кожна) ідеально підходить для контролю 
продуктів з фільтрованими зразками пива 
та доступний для різного устаткування:

Art. No. Product
QPP1T0048 
white

GEN-IAL® QuickGEN P1 
Screening 
for Roche LightCylcer® 
480 II and Bio-Rad 
CFX96TM

QPP1T0048 
low

GEN-IAL® QuickGEN P1 
Screening 
for IT-IS MyGo Pro and 
Agilent AriaMX

QPP1T0048 
high

GEN-IAL® QuickGEN P1 
Screening 
for ABI 7500 and  
Agilent Mx3005P

Art. No. Product
QPP1SD0048 
white

GEN-IAL® QuickGEN P1 
und S. diastaticus 
for Roche LightCylcer® 
480 II and Bio-Rad 
CFX96TM 

QPP1SD0048 
low

GEN-IAL® QuickGEN P1 
und S. diastaticus 
for IT-IS MyGo Pro and 
Agilent AriaMX

QPP1SD0048 
high

GEN-IAL® QuickGEN P1 
und S. diastaticus 
for ABI 7500 and  
Agilent Mx3005P

Тестові набори для визначення нижніх 
ферментованих дріжджів.  (GEN-IAL® 
Bottom fermented yeast TaqManTM 
(Art. No. TPYUG0050)) та нижніх 
ферментованих дріжджів (GEN-IAL® Top 
fermented yeast TaqManTM (Art. No. 
TPYUG0050)) також будуть перетворені 
в лінію QuickGEN.

Набір GEN-IAL® QuickGEN P1 und S. 
diastaticus (Art. No. QPP1SD0048) 
підходить для контролю технологічного 
процесу та нефільтрованого пива, 
оскільки він конкретно виявляє 
Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus 
замість вмісту загальних дріжджів у 
третьому каналі. Відповідно до пристроїв, 
попередньо покриті комплекти обладнані 
внутрішнім контролем ампліфікації і є 
доступні в наступних версіях:



стр. 3

Інформація R-Biopharm Rhône, Шотландія 

Дуже часто при визначенні 
мікотоксинів необхідно аналізувати їх 
комбінації як це зазначено 
нормативними документами. R-
Biopharm Rhône розробили нову  
імуноафінну колонку: 11 + Myco MS-
PREP® (Art.Nr.: RBRP128, RBRP128B) 
для виявлення 11 токсинів, які є 
законодавчо закріплені в одному 
проведенні аналізу  з відмінною 
точністю.

Хоча мультиплексні аналізи часто 
проводяться шляхом аналізу 
необроблених екстрактів попередньо 
до  ВЕРХ-МC/МС, фонові 
коекстрактивні речовини часто 
потребують  калібрування сумісних 
матриць для виправлення ефектів 
придушення/ посилення сигналу, що в 
свою чергу займає багато часу. 
Ці перешкоди також можуть  
негативно впливати на ідентифікацію, 
що  може призвести до варіації чи 
хибних результатів.     Очищення 

імуноафінних колонк дає чисті 
екстракти. А це означає, що 
використання стандартів сумісних із 
матрицею не є необхідним, оскільки всі 
компоненти, які перешкоджають 
виявленню є видалено. Що вперше 
призвело до швидшого, точнішого та 
більш економічно вигідного результату.

Нові імуноафінні колонки особливо 
підходять для аналізу злаків, злакових 
продуктів, дитячої їжі, кормів для 
тварин та домашніх улюбленців. Є 
ймовірність, що дані продукти  буде 
важко проаналізувати через складність 
матриць або як у випадку з дитячими 
продуктами харчування через низький 
рівень виявлення. Тому нові колонки 
дозволять подолати ці проблем.
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Наступні новини R-Biopharmnews будуть опубліковані у  IV кварталі 2018.

02.10. - 04.10.2018 BÉNÉFIQ 2018
City Convention Center
Quebec, Canada

05.11. - 07.11.2018 Rapid Methods – 12th Conference
Amsterdam, Netherlands

Конференції та ярмарки

Назва Дата

Мікотоксини
(ELISA/LFD/IAC/
automation)

07.11. - 09.11.2018

ПЛР-РЧ
(Основний семінар)

12.11. - 14.11.2018

Алергени
(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

Analysts workshops R-Biopharm AG 2018

Загальна інформація:
Кількість охочих взяти участь у 
семінарі обмежена. мова спілкування 
буде англійська. 

Внесок семінару становить 850.00 EUR 
+ 19% ПДВ

Більш детальна інформація та 
реєстрація на брошурі вебсайту

"Analysts workshops R-Biopharm AG 2018" 
at 
food.r-biopharm.com/workshops
or 
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 у Дармштадті.

RIDASOFT® Win.NET

Якщо Ви зацікавлені в нашій продукції
зв'яжіться з Вашим місцевим дистриб'ютором

Якщо Ви зацікавленні в оновленні  ( версія 1.103.0.0217) RIDASOFT® 
Win.NET (Art. No. Z9996) зв'яжіться з місцевим дистриб'ютором, будь ласка

Доступна 
версія
1.103




