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RIDASCREEN® Яйце
Запуск нового, оптимізованого набору 
RIDASCREEN® Яйце (Кат. №. R6411) є 
великим кроком для забезпечення 
аналізу продуктів харчування на яєчні 
алергени, що в свою чергу сприяє 
захисту людей, які мають алергію на 
яйця. Даний імуноферментний аналіз 
виявляє два основних алергени - 
овальбумін та овомукоід в їхній нативній 
та обробленій формі. Що є надзвичайно 
важливим, оскільки яйця 
використовують в різній обробленій 
харчовій продукції, а більшість тест-
систем визначає лише нативний протеїн 
яйця.

Більше інформації про алергію на 
яєчний білок та нашу продукцію можете 
знайти на сайті за посиланням: https://
food.r-biopharm.com/news/egg-allergy-
children-are-particularly-affected/.

Нижче наведена порівняльна таблиця 
двох наборів:

Попередній набір RIDASCREEN®FAST Яйця / Яєчний білок (Кат. №. R6402) все ще
буде доступним

RIDASCREEN® Яйця 
(Кат. №. R6411)

RIDASCREEN®FAST 
Яйця/ Яєчний білок

(Кат. №. R6402)
Чутливість 0.13 мг/кг цільний яєчний порошок 0.10 мг/кг цільний яєчний порошок
Стандарти 0.25 - 2 мг/кг 

(0/0.25/0.5/1/2)
0.5 - 13.5 мг/кг 
(0.5/1.5/4.5/13.5)

Час інкубації (тест) 50 хв (20, 20, 10) 30 хв (10, 10, 10)
Формат 96 лунок (мікротитрувальна плашка) 48 лунок (мікротитрувальна плашка)
Затвердження AOAC PTM в процесі підготовки
Час ектракції 20 хв з AEP* 

30 хв з A-AEP*
20 хв з AEP*

Додаткові речовини для 
екстракції

сухе знежирене молоко до кожного 
зразка

казеїн для зразків, що містять    
пажитник, гвоздику, гірчицю, селеру 

Виявлення білка овальбумін та овомукоід овальбумін та овомукоід
Призначення виявлення нативного яєчного білка у 

морозиві, макаронах, вині, салатних 
заправках, шоколаді, печиві 

виявлення нативного яєчного білка у 
морозиві, салатних заправках та 
білому вині

*  AEP: Буфер для екстракції алергену
*  A-AEP: Буфер для екстракції алергену, який містить добавку 1

Новий набір

Новий набір 

Аналіз продутів харчування та кормів
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Нещодавно було акредитовано аналітичу 
лабораторію Trilogy, як виробника 
референтних матеріалів відповідно до 
ISO 17034:2016, а отже, є одним із перших 
виробників сертифікованих природньо 
контамінованих референтних матеріалів 
для аналізу на виявлення мікотоксинів.

В результаті акредитації Trilogy повністю 
оновила каталог продукції і зараз 
пропонує сертифіковані, природньо 
контаміновані референтні матеріали, а 
також сертифіковані стандартні розчини. 
Дана продукція надає необхідну 
метрологічну простежуваність, яка 
потрібна акредитованим лабораторіям  
(ISO/IEC-17025) для таких процесів як 
розробка методу та калібрування 
приладів.

Крім сертифікованих продуктів Trilogy 
також пропонує велику кількість 
природньо контамінованих контрольних 
матеріалів та аналітичних стандартів у 
кристалічному та рідкому стані.  

Продукція підходить для щоденного 
використання  лабораторіями в якості 
контрольних зразків  для забезпечення 
якості або для побудови стандартних 
кривих при виконанні аналізу методом 
ВЕРХ. 
Референтні матеріали та стандарти 
мікотоксинів можна отримати від          
R-Biopharm.

Сертифіковані природньо контаміновані 
референтні матеріали Trilogy®  

Аналітичні стандарти мікотоксинів Trilogy® 
Кристалічний: Кат. №. TS-xxx-x 
Рідкий:  Кат. №. TSL-xxx-x

Наша продукція

Сертифіковані референтні матеріали та 
сертифіковані стандарти для визначення мікотоксин

ПЛР продукція
(CONGEN Biotechnologie GmbH, Берлін)

Скорочення EHEC походить від 
ентерогеморагічна кишкова паличка, 
що має патогенний вплив на людей. Ці 
бактерії часто відносять до STEC         
(E.coli, що продукують Shigatoxin) або  
VTEC (E.coli, що продукують Verotoxin) 
та діляться на дві різні серогрупи через 
їхню антигенну структуру.

Окрім групи O157, а також O-групи O26, 
O45, O103, O111, O121 та O145, які 
відомі ще як "велика шістка" на сьогодні 
є повязано все більше інфекційних 
харчових захворювань.

Нова мультиплексна система для визначення патогенів серогрупи 
кишкової палички 

New

CTRM-A100 (100 г, афлатоксин)
CTRM-D100 (100 г, ДОН)
CTRM-Z100 (100 г, зеараленон) 
CTRM-F100 (100 г, фумонізин) 
CTRM-O100 (100 г, охратоксин А) 
CTRM-MT100 (100 г, мультитоксин) 
CTRM-CC100 (100 г, складні речовини)

Сертифіковані стандарти мікотоксинів 
Trilogy® Кат. №.
CTSL-xxx-х

Природньо контаміновані контрольні 
матеріали Trilogy®  Кат.№.
TQC-A100 (100 г, афлатоксин) 
TQC-D100 (100 г, ДОН)
TQC-Z100 (100 г, зеараленон) 
TQC-F100 (100 г, фумонізин) 
TQC-O100 (100 г, охратоксин А) 
TQC-MT100 (100 г, мультитоксин) 
TQC-CC100 (100 г, складні речовини)
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Чи присутні в канабісі мікотоксини?

Інформація від R-Biopharm Rhône, Шотландія

У зв'язку із легалізацією використання 
канабісу у рекреаційних та лікарських цілях 
у Канаді та США увага зосереджена на 
якості та безпеці. Оскільки рослинні 
матеріали канабісу (листя і суцвіття) 
сушаться на повітрі, не виключена 
можливість наявністі несанкціонованих 
залишків пестицидів і мікотоксинів. 
Вагомим результатом співпраці між  R-
Biopharm та FERA Science Ltd. стала 
розробка ручних та автоматизованих 
методів аналізу для визначення 
афлатоксинів та охратоксину A (OTA) у 
різноманітному асортименті продуктів 
канабісу. Недавно опубліковані в JAOAC 
International методи свідчать про 
ефективність очищення за допомогою 
імуноафінних колонок для афлатоксинів та 
охратоксину А в сушених листках та квітках 
канабісу, а також чаї, олії на основі канабісу 
та енергетичних напоях. Методи надають 
можливість проведення мануального 
очищення  за допомогою колонок 
AFLAOCHRA PREP® (Кат. №. RBRP89/ 89B) 
або автоматичного  очищення за допомогою 
картриджів IMMUNOPREP®. Обидва 
варіанти забезпечують відновлення 
афлатоксинів та охратоксину А із 
навантажених матриць та точність, а також,

що є важливим відсутність, перешкод 
від екстрактивних речовин із складних 
матриць в хроматограмах. В 
майбутньому дані методи забезпечать 
можливіть гарнтувати якість канабісу та 
похідних олій, що будуть 
застосовуватися  в рекреаційних та 
лікарських цілях. І тим самим буде 
продемонстровано, що дана продукція 
відповідає стандартам, що і харчова 
продукція, щодо ймовірності 
потенційного зараження мікотоксинами.

Для більш детальної інформації 
перейдіть за посиланням: 
https://www.ingentaconnect.com/content/
aoac/jaoac/pre-prints/content- jaoac_190176

Перенесення до людського організму 
може відбуватися через споживання сирої  
або недостаньо обробленої їжі, наприклад 
сира яловичина, паростки, сире молоко. 
DIN CEN ISO/TS 13136 грунтується на 
двоступеневій процедурі ПЛР в режимі 
реального часу. Спочатку перевіряються 
найважливіші фактори вірулентності, 
stx1, stx2 та eae, а  вже потім у разі 
позитивного результату перевіряються 
найважливіші серогрупи. Так звана          
"Топ 5":  O157, O111, O26, O103 та O145. 
Для безпечного та надійного визначення 
після збагачення відповідно до DIN CEN 
ISO/TS 13136 ДНК можна швидко та легко 
виділити за допомогою набору SureFast® 
Speed PREP (Кат. №. F1054).

Набір SureFast® STEC 4plex (Кат. №. F5165)
дозволяє одночасно визначити головні 
фактори вірулентності stx1, stx2 та eae, а 
також серогрупу O157. У випадку 
позитивного виявлення tx1, stx2 та eae для 
перевірки найбільш поширених серотипів 
("Велика шістка") можна використовувати
дві нові мультиплексні системи: 
SureFast® Escherichia coli Serotype I 4plex 
(Кат. №. F5167, визначення  O26, O103 та 
O121) 
SureFast® Escherichia coli Serotype II 4plex 
(Кат. №. F5168, визначення O45, O111 та 
O145).
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The next R-Biopharmnews will be published in the Ist quarter 2020

RIDASOFT® Win.NET

Якщо Ви зацікавлені в оновленні (Версія1.106.0.0240)  RIDASOFT® 
Win.NET (Кат. №. Z9996), зв'яжіться з нами, будь ласка.

13.01. - 15.01.2020 WMF meets ASIA – the 12th Conference of the World 
Mycotoxin Forum®
Bangkok, Thailand

09.03. - 12.03.2020 MycoKey – 2020 International Conference
“Integrated and innovative key actions for mycotoxin 
management in the food and feed chain”
Bari, Italy

31.03. - 03.04.2020 27th International Trade Fair for Laboratory Technology, 
Analysis, Biotechnology and Analytica Conference
Fair Munich, Germany

05.04. - 08.04.2020 14th International Trends in Brewing Beer & Society 
Leuven, Belgium

Ярмарки та конференції

Доступна 
версія

1.107

Якщо Ви зацікавлені в нашій продукції
зв'яжіться з нами, будь ласка

Незабаром тренінги будуть оголошені.

Більш детальна інформація  на сайті   https://food.r-biopharm.com/workshops 
або надішлять Е-mail  sales@r-biopharm.de.

Всі тренінги відбудуться у Дармштадті



Щасливого Нового 
року та Різдва!

R-Biopharm • An der neuen Bergstraße 17, 64297 Дармштадт, Німеччина • www.r-biopharm.com
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Інгредієнти:

• 225 г (8 унцій)  масла
• 55 г (2 унцій)  нарізати цедру1

• 55 г (2 унцій)  зацукрена вишня
• 150 г (1 склянка) родзинок2

• 3 яйця
• 180 г (1½ склянки) борошно
• 225 г (1 склянка) коричневого цукру
• Щіпка солі

• 150 г (1 склянка) кишмишу
• 1 столова ложка молока
• ¼ чайна ложка прянощів

(для імбирних пряників)
• 2 чайні ложки порошку до печива
• 55 г (2 унцій) подрібнений мигдаль

Змішайте разом та пересійте борошно, 
порошок до печива, сіль та спеції

Взибийте масло та цукор добре. Після 
збивайте по одному яйцю додаючи з 
ним по одній столовій ложці 
борошняної суміші. 

Після того як добре зіб'єте яйця, 
додайте борошняну суміш, що 
залишилась та молоко

remainder of the flour mixture 

Торт Данді 
Шотландський фруктовий торт 

рецепт Клер із R-Biopharm Rhône

1 дрібно нарізати суху цедру лимона, апельсини, грейфрукту

 ²  сушений синій виноград (родзинки)

Приготування:
Додайте фрукти та добре перемішайте. 

Вилийте на змащену бритвантку. Зверху 
присипте мигдалем та випікайте дві 
години при 180 °C /356 °F




