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Аналіз продуктів харчування та кормів IV/2018

Новий набір ІФА RIDASCREEN® 
Зилпатерол (Кат. № R1721) розширює 
наявне портфоліо аналізів 
RIDASCREEN® на залишки гормонів і 
забезпечує високочутливе та 
специфічне виявлення зилпатеролу в 
м'ясі та тканинах різних тварин, а також 
у сечі, сироватці крові / плазмі та 
молоці. Більш детальна інформація на 
прохання.

Нова продукція

RIDASCREEN® Зилпатерол
У деяких країнах світу дозволено 
використовувати зилпатерол (β-агоніст) 
у якості кормової добавки. 
Використання β-агоністів під час 
відгодівлі тварин призводить до 
збільшення середньодобового приросту 
ваги та покращення у співвідношенні 
м'ясо/жир. Проте у ЄС та інших країнах 
строго заборонено використовувати 
зилпатеролу в продуктах харчування 
тваринного походження.

Вдосконалення скринінгу антибіотиків 
за допомогою нового ІФА набору 
EuroProxima Флорфенікол 

Уже багато років в усьому світі 
заборонено використовувати 
хлорамфенікол, який володіє широким 
спектром дії. Тому як альтернативну 
речовину у ветеринарній медицині 
застосовують флорфенікол. Для даного 
антибіотика ЄС встановив максимальні 
залишкові межі, що коливаються в 
діапазоні від 100 до 3000 ppb в 
залежності від матриці. На ринку 
флорфенікол продається під різними 
торговими марками і використовується 
для контролю інфекційних хворіб ВРХ, 
свиней, птахів.

Веселих свят та щасливого  Н ового 
року!

компанія R-Biopharm

Наші продукти
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GEN-IAL® QuickGEN Line 
Термін зберігання лінії GEN-IAL® 
QuickGEN з середини жовтня було 
подовжено з 6 до 12 місяців. Більше того в 
рамках унікальної концепції доступно 
попередньо покриті 8-лункові ПЛР-стріпи 
набору QuickGEN як відкриті системи для 
декількох ампліфікаторів у режимі 
реального часу. Тому набір містить 3 різні 
формати, у зв’язку з тим, що для різних 
ампліфікаторів необхідні різні пробірки:

Високі: Agilent Mx3005P, Applied 
Bioscience ABI 7500 чи вище, 
ThermoFisher Quantstudio® 5 чи вище 
Низькі: IT-IS MyGo Pro 
Білі:  Analytik Jena qTOWER3, Bio-Rad 
CFX96™, Roche LightCycler® 480 II 

Завдяки 8-лунковому формату, набори є 
доступні у вигляді 48 або 96 реактивних 
комплектів (реакція не є рівноцінною 
зразку. Для деяких комплектів рідкі 
реагенти все ще доступні для використання 
на роторних циклерах, ці комплекти мають 
50 реакцій. Шаблони надаються пристроям 
MyGO Pro і qTOWER3, що спростить 
пивоварам робочий процес:
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Дана сполука являється ефективним 
антибіотиком широкого спектру дії і 
незважаючи на те, що у порівнянні з 
хлорамфеніколом він є менш токсичним, 
його залишки можуть призвести до 
апластичної анемії людей. На цей 
лікарський препарат законодавством ЄС 
встановлено максимальні залишкові межі 
для деяких матриць.

Людям заборонено споживати продукцію 
тваринного походження, зокрема яйця та 
молоко, яка містить в собі залишки 
флорфеніколу, який використовують при 
лікуванні тварин. В 2013 у Тайвані в 
мережі супермаркетів було виявлено 
контаміновані флорфеніколом яйця.  В 
результаті чого появились відомості про 
вплив залишків флорфеніколу на організм 
людей. [Lee I-chia (8 January 2013). „Survey 
suggests certain eggs may be dangerous“. 
Taipei Times. Retrieved 3 November 2014]. 
У законодавстві ЄС максимальні 
залишкові межі описано як "сума 
флорфеніколу та його метаболітів, 
виміряних як фторфенікол-амін". 

Новини від нашого партнера по співпраці GEN-IAL®GmbH

Причиною цього є те, що флорфенікол 
швидко метаболізується в печінці тварини, 
яка є найбільш підходящою мішенню для 
скринінгу залишків. 

EuroProxima було розроблено набір 
(флорфінікол-амін, Кат. № 5091FLOA) для 
кількісного визначення фторфенікол-
аміну у рибі, нирках, печінці, молоці та 
яйці. Це конкурентний ІФА у форматі 
мікротитрового планшету (12 стріпів по 8 
лунок кожний). Вільний фторфенікол-амін 
зразка та кон'югат фторфенікол-аміну 
конкурують за специфічне зв'язування зі 
антитілами на плашці. Після інкубації 
упродовж 1 години, незв'язані реагенти 
видаляються на стадії миття. Шляхом 
додавання розчину субстрату/хромогену 
візуалізується кількість зв'язаного 
флорфеніколу. 

1. Відкрийте метод
2. Внесіть назву зразка
3. Почніть проведення аналізу

GEN-IAL® QuickGEN First-Yeast PCR Kit 
Wild Yeast

Було запущено новий економічно 
ефективний набір для скринінгу диких 
дріжджів, який буде диференціювати 
найважливіші дикі дріжджі в межах двох 
груп. Виявлення розділено на дві різні 
пробірки:

Дикі дріжджі 1: Dekkera anomala, Dekkera 
bruxellensis, Dekkera custersiana, Dekkera 
naardenensis, Debaromyces hansenii, 
Hanseniaspora guillermondii, Hanseniaspora 
osmophila, Hanseniaspora uvarum, 
Issotchenkia orientalis, Kazachstania Exigua, 
Kluyveromyces marxianus, Metschnikowia 
pulcherrina, Pichia anomala, Pichia 
fermentans, Pichia membranaefaciens, 
Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus, 
Saccharomycodes ludwigii, Torulaspora 
delbrückii
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OCHRAPREP® and OCHRACARD
Європейська комісія провела цільові 
консультації щодо наявності охратоксину 
А в деяких продуктах харчування, які на 
даний час не мають максимального рівня 
та розпочали дискусії щодо встановлення

максимального рівня для різних 
продуктів харчування. Нижче наведено 
огляд продуктів та їх пропоновані 
рівнів.

Як наслідок, ми оновили та представили 
нові примітки по застосуванню, як того 
вимагалося. 

Для  додаткової інформації див. 
таблицю нижче: 

Тест Документ Версія
OCHRAPREP® Застосування: Аналіз горіхів A25.P14.V3

Застосування:Аналіз суспензії горіха A28.P14.V1

Застосування: Аналіз насіння A29.P14.V1

Застосування: Аналіз трав і трав'яного чаю A30.P14.V1

OCHRACARD Застосування: Аналіз горіхів при 5 pbb A21.P48.V2

Якщо ви зацікавленні в нашій продукції
зв’яжіться з нами

Дикі дріжджі 2: Candida glabrata, 
Candida albicans, Candida kefyr, Candida 
parapsilosis, Candida Sake, Candida 
tropicalis, Naumovozyma dairenensis, Pichia 
guilliermondii, Zygosaccharomyces bailii, 
Zygosaccharomyces rouxii

Набори доступні у таких форматах:

QTPWY0096   високі,  QTPWY0096      низькі   
and QTPWY0096  білі (див. пояснення 
вище).

Інформація від R-Biopharm Rhône, Шотландія

Вид продукту Скринінгові 
рівні (ppb)

Сухофрукти 8

Насіння соняшника / 
насіння гарбуза / арахіс

10

Горіхи 5

Трави, чаї та трав'яні 
настої 

10

Спеції та суміші 
(за вийнятком Capsicum 
spp.)

15

Харчові продукти, що 
містять локрицю

10

Какао порошок 2
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Наступні новини будуть опубліковані у першому кварталі 2019

RIDASOFT® Win.NET

Якщо ви зацікавлені в оновленні (версія 1.103.0.217) RIDASOFT® Win.NET 
(Art. No. Z9996), зв’яжіться з нами

доступна
версія

1.105

Назва Дата
ПЛР-РЧ
(Basic workshop)

04.11. - 06.11.2019

Мікотоксини 
(ELISA/LFD/IAC/
automation)

06.11. - 08.11.2019

Алергени
(PCR/ELISA/
LFD/automation)

11.11. - 13.11.2019

Антибіотики
(ELISA/IAC/HPLC)

13.11. - 15.11.2019

Мікробіологія 
Патогени 
(ELISA/PCR/automation)

18.11. - 20.11.2019

Enzymatic 20.11. - 22.11.2019

Тренінги R-Biopharm AG 2019
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 2019"
 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 тренінги відбудуться у Дармштадті.

24.03. - 28 03.2019 1st GHI World Congress on Food Safety and Security 
Leiden, Netherlands

01.04. - 04.04.2019 Food Allergy Forum 
Amsterdam, Netherlands

24.04. - 26.04.2019 IAFP’s European Symposium on Food Safety Nantes 
(La Cité des Congrès de Nantes), France

24.04. - 25.04.2019 19th ICC Conference
University of Natural Research and Life Science Vienna (BOKU) 
Vienna, Austria

Конференції та ярмарки

Приватне підприємство «Біола»
79010, м. Львів, вул. Некрасова, 4
Tел./факс:
+38 (032) 244-86-76, 
+38 (032) 244-86-77
office@biola-lab.com




