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Аналіз харчових продуктів та кормів I/2019

Нова тест-система RIDASCREEN® 
Нітрофурани (AMOZ) (Кат. № R3722) 
заміняє попередній набір RIDASCREEN® 
Нітрофурани (AMOZ)  (Кат. № R3711). 
Перевагами нового набору є підвищена 
чутливість, а отже, вищий ліміт детекції 
та швидше виконання тесту. Також, крім 
цього було встановлено оптимізовану 
пробопідготовку 5-в-1 для креветок 
(одна пробопідготовка для AHD, AMOZ, 
AOZ, SEM, а також хлорамфеніколу)

Даний тест дозволяє надійне виявлення 
тканинного метаболіту AMOZ, це 
швидкоутворюючийся метаболіт від 
батьківського з'єднання фуральтадону.

  

У зв'язку із потенційною 
канцерогенністю та мутагенність 
нітрофуранів використання цих 
антибіотиків широкого спектру для 
тварин, які призначені для 
виробництва продуктів харчування 
було заборонено шляхом введення 
нульового рівня толерантності. 
Недотримання цього законодавства 
може призвести до серйозних санкцій 
під час експорту, наприклад.

Також доступні за запитом протоколи 
для автоматизованого тестування за 
допомогою імуноаналізаторів 
Chemwell® і ThunderBolt®  для 
RIDASCREEN® Нітрофуран (AMOZ)
(Кат. № R3722).

New   RIDASCREEN® Нітрофурани (AMOZ)

Старий набір:  
Кат.№. R3711

Новий набір:  
Кат. №. R3722

Специфіка
(в буферній 

системі)

NP-AMOZ  
(стандартна речовина)

100 % 100 %

AMOZ < 1 %
Фуралтадон 70 %
NP-AOZ, AOZ, Фуразолідон < 1 %
NP-AHD, AHD, Нітрофурантоїн < 1 %
NP-SEM, SEM, Семикарбазид < 1 %

Ліміт детекції Креветки 200 нг/кг 30 нг/кг
Риба 200 нг/кг 40 нг/кг

М'ясо ( телятина) 200 нг/кг 40 нг/кг

М'ясо (свинина) 200 нг/кг 65 нг/кг
Свійська птиця (курка, індичка) 200 нг/кг 40 нг/кг

Час проведення тесту 1 год 15 хв 45 хв
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Наша продукція

Лінія RIDA®QUICK Мікотоксини ECO  – оновлення

При подальшому успішному виробництві 
тест-систем для визначення мікотоксинів 
фумонізину та T-2/HT-2 токсину набори 
буде перейменовано шляхом додавання 
суфіксу «ЕСО».

Нова продукція:
RIDA®QUICK Фумонізин RQS ECO 
(Art. No. R5606)
RIDA®QUICK T-2/HT-2 RQS ECO 
(Art. No. R5304)

Уже протягом багатьох років для 
екстракції токсинів із зразків 
використовують нетоксичний водний 
буфер. Що робить набори особливо 
цінними у випадках коли бажано 
уникнути використання органічних 
розчинників або ж не має ліцензії на 
роботу із хімікатами. 

Щоб зробити переваги даних наборів більш 
помітними тест-системи перейменовують, 
додаючи до назви продукту суфікс «ЕСО». 
Що чітко визначає їх як розширену лінію 
мікотоксинів з використанням водної 
екстракції.

Оновлення та звіти валідації показують  
високу кореляцію результатів випробувань у 
порівнянні із методами HPLC / LC-MS / MS. 
Вони включають дані, отримані за 
допомогою надійного та економічно-
вигідного програмного забезпечення 
RIDA®SMART APP, що є інноваційним 
способом кількісного визначення 
мікотоксинів.
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             SureFood® PREP Add-On-Kit (Кат. №. S1055)

ПЛР продукція
(CONGEN Biotechnologie GmbH, Берлін)

Реструктуризація наборів ПЛР у реальному часі SureFast® Мікробіологія
Як частина програми оптимізації 
продукту, набори для мікробіологічного 
дослідження SureFast® ПЛР у реальному 
часі будуть реструктуризовані, 
починаючи з липня 2019 року, а саме:

Об'єм Taq-полімерази буде збільшено з 
0,1 мкл до 0,7 мкл на реакцію.

Що спрощує ручне і автоматичне 
піпетування.

Огляд наборів для мікробіологічного 
дослідження SureFast® ПЛР у реальному 
часі доступний на запит для подальшої 
інформації зверніться до нас.

Приватна організація “Verband Lebens-
mittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG” –  
Асоціація продовольства без генної 
інженерії) пропонує ліцензії на печатку 
„Ohne GenTechnik“, яка буде 
використовуватися для харчових 
продуктів, які відповідають її 
стандартам і “VLOG geprüft” для 
поживних речивин для тварин. Для 
проведення аналізу  VLOG  вимагається  
2 г зразка. 

SureFood® ANIMAL ID

Для запобігання фальсифікації та 
полегшення ідентифікації тварин, R-
Biopharm розширює серію ANIMAL ID 
скринінг SureFood® ANIMAL ID 4plex 
Верблюд/Кінь/Віслюк + IAAC  

RIDASOFT® Win.NET

Якщо ви зацікавлені в оновленні (Версія 1.105.0.0235)  RIDASOFT® 
Win.NET (Art. No. Z9996), зв’яжіться з нами, будь ласка.

Current
version

1.105

New

Якщо Ви зацікавленні в нашій продукції
зв’яжіться з нами, будь ласка.

З цією метою було випущено новий набір, 
який у поєднанні із SureFood® PREP Basic 
(Кат.№. S1052) або  SureFood® PREP 
Advanced (Кат.№. S1053) дозволяє 
використовувати 2 г зразка. При цьому 
подальша процедура підготовки та 
виявлення ДНК залишається незмінною. 
Даним додатковим набором, SureFood® 
PREP Add-On (Кат.№. S1055) можна 
зробити 15 реакцій. 
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Наступні новини R-Biopharmnews будуть опубліковані у  II кварталі 2019.

17.03. - 20.03.2019 Annual Conference 2019 of the Association for General 
and Applied Microbiology
Mainz, Germany

24.03. - 28.03.2019 1st GHI World Congress on Food Safety and Security
Leiden, Netherlands

01.04. - 03.04.2019 Food Allergy Forum
Amsterdam, Netherlands

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

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

13.05. - 16.05.2019 FAMS2019 – 3rd Food Allergen Management 
Symposium
Melbourne, Australia

28.05. - 29.05.2019 Free From Functional FOOD (Ingredients) EXPO 2019
Barcelona, Spain

03.06. - 04.06.2019 AOAC Europe – NMKL – NordVal International 
Symposium 
Oslo, Norway

26.06. - 28.06.2019 5th International Symposium on Gluten-Free Cereal 
Products and Beverages 
Leuven, Belgium

Конференції та ярмарки

Назва Дата
ПЛР-РЧ
(Основний семінвр)

04.11. - 06.11.2019

Мікотоксини
(ІФА/LFD/ІАК/автоматизація)

06.11. - 08.11.2019

Алергени
(ПЛР/ІФА/LFD/автоматизація)

11.11. - 13.11.2019

Антибіотики
(ІФА/Premi®Test)

13.11. - 15.11.2019

Мікробіологія  Патогени 
(ІФА/ПЛР/автоматизація)

18.11. - 20.11.2019

Ферментативний 20.11. - 22.11.2019

Тренінги R-Biopharm 2019

Загальна інформація
Кількість охочих взяти участь у семінарі обмежена. Мова спілкування - англійська. 
Всі семінари відбудуться в Дармштадті

Внесок для участі у  семінарі становить 850.00 EUR + 19 % ПДВ

Більш детальна інформація та реєстрація на брошурі веб-сайту:
  https://food.r-biopharm.com/workshops 
або E-mail to sales@r-biopharm.de.




