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SystemSURE Plus

 → Känslighet – Detekterar ner till 1 femtomole (1x 10-15 mol) AdenosinTriPhosphat. 

 → Avancerad fotodiodteknik som ger låg variation och säkra svar

 → Automatisk kalibrering och startsekvens optimerar ljusmätning

 → Tydlig och enkel knappdisplay för alla funktioner och användare

 → Använder AA batteridrift, 2st, räcker upp till 3000 tester

 → Minneskapacitet:

 → 100 programmerbara testplaner

 → 200 programmerbara användarnamn/ID

 → Sparar 2000 resultat

 → 5000 programmerbara testpunkter

 → Kompakt och tålig design. 7,3 x 19 x 3cm. Vikt endast 258 gram

 → Snabbtest läge för ad-hoc mätning

 → Stor och tydlig skärm med justerbart back-light och valfri storlek på text

 → Uttagbar avläsningskammare för enkel rengöring

 → Dedikerad programvara (Sure Trend) som kommunicerar via USB

Sedan introduktionen för 10 år sedan, har SystemSURE Plus utvecklats till världens mest 
sålda ATP-system för rengöringskontroll. Den goda kvaliteten och användarvänligheten har 
gjort SystemSURE Plus till ett standardverktyg inom såväl stora som små verksamheter 
världen över.

Svabba, Knäpp, Kläm. Så enkelt är det!
Enklare än så här blir det inte! Hygienas ATP-kontroll består av de tre stegen; 
insamling av prov, aktivering, och mix av reagens, så enkelt att alla kan göra 

det och få användningsbara resultat.

ATP-systemet består av följande komponenter:

Teknologi 

Avancerad fotodiodteknik som ger låg 
variation och säkra svar. Detta utan att 

instrumentet behöver kalibreras årligen.

Testdesign 
 

Patenterad Snap-ValveTM teknik ger 
inga tveksamheter eller subjektiva 

bedömningar.

Kemi 

Flytande reagens och förfuktade svabbar 
ger optimal reproducerbarhet vid 

provtagning.

Adenosin trifosfat, eller ATP, är en energimolekyl 
som finns i alla levande och döda celler, vilket gör 
ATP till en perfekt indikator för om en yta är ren eller 
smutsig. När ATP kommer i kontakt med luciferin/
luciferas (enzym) utvecklas ljus eller så kallad 
bioluminiscens. Ljuset kan mätas med SystemSURE 
Plus-mätaren vilket ger ett kvantitativt mått på 
mängden organiskt material i ett prov från vatten 
eller en kontrollerad yta.

Instrumentet mäter kontamineringsnivån och anger 
ett tal (RLU) på c:a 15 sekunder.

Vad är ATP?



Kvalitet

Hygienas produkter är 
validerade av oberoende 
laboratorier som funnit 

instrumentet oöverträffat 
när det gäller känslighet och 

precision.

Batterier 

SystemSURE Plus använder 
AA batterier som ger upp 8-10 
månaders drifttid eller 3000 

tester. Detta utan uppladdning 
eller dockningsstation som tar 

plats på skrivbordet.

Kalibrering 

SystemSURE Plus kalibererar 
sig själv vid start. Ytterligare 

kalibrering är möjlig med 
vårt Calibration Control 

kit (Artnr PCD4000) eller 
skicka in instrumentet till 

ScanDiagnostics AB för 
kalibrering.

Instrumentets design 

SystemSURE Plus har en robust 
och tålig design. Förseglat 

tangentbord som skydd mot 
stötar, fukt och utsatta miljöer.

SureTrend programvara visar all 
nödvändig information 

SureTrends inbyggda visningsvyer kan konfigureras till 
att visa de områden eller resultat som har värderats 
till att vara kritiska. Programvaran kan visa resultat, 
larma vid analys, peka på kritiska punkter utanför 
specifikationerna och mycket mer.

Trend    Data Analysis Software
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Automatiska 

E-mails
 

SureTrend kan 
automatiskt skicka din 

favoritrapport till de 
mottagare du önskar 

på en daglig, per vecka, 
månatlig eller så tätt det 

önskas basis.

Främjar  
samarbetet 

SureTrend kan installe-
ras på en nätverkserver 
och nås från flera olika 

avdelningar eller externa 
fabriker för enkel och 

bekväm kommunikation 
mellan ansvariga.

Förbättring av 
kvalitetsstyrning 

genom globalt 
bibliotek
Det ”Globala 

provbiblioteket” ger 
kvalitets eller HACCP- 

ansvariga möjlighet att 
skapa en ”Global” lista med 

lokationer och testplaner 
som bör provas och därmed 

göra dem tillgängliga 
för alla avdelningar och 

produktionsplatser. 

Förprogrammerade 
rapporter 

Det är enkelt att skapa 
grafer och scheman i 

SureTrend som har mer 
än 25 förprogrammerade 

rapporter som kan 
användaranpassas.

Oförutsägbara  
testplaner 

Låt SureTrend generera 
en daglig testplan med 
slumpmässiga val på 

testpunkter från en lista 
där du har försäkrat 
dig att hela fabriken 

är genomgången med 
statistiktäckning över en 

bestämd tidsperiod. 



Scandinavian Diagnostics AB
Box 184/Drakegatan 10
401 23 Göteborg
Telefonnr: 031-7922020
www.scandiagnostics.se
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Nytt 2015

Nytt 2015

hygiena CROSS CHECK

hygiena ALPZymoSnap

MicroSnapTM Cross Check 
Ordre nr.: #CX-3000

MicroSnapTM ZymoSnap  
Ordre nr.: #ZS-ALP-100

hygiena POSITIVE ROD (+)

hygiena NEGATIVE ROD (-)

MicroSnapTM Positive Rod (+) 
Ordre nr.: #PCD4000

MicroSnapTM Negative Rod (-)  
Ordre nr.: #PCD4000


