Provtagningsenhet

UltraSnap är en användarvänlig ATP
provtagningsenhet designad för bruk tillsammans med Hygienas ATP instrument.
Enhetens allt-i-ett design innehåller
en förfuktad provtagningspinne med
bomullstopp.

I andra änden finns flytande reagens (enzym) som mixas med produktresterna
från ytan som svabbats. Detta skapar en
provtagningsenhet som är patenterad av
Hygiena, Snap-ValveTM , och ger optimal
reproducerbarhet vid provtagning.

Egenskaper:
→→ Förfuktad provtagningspinne ger maximal provupptagning och kan även penetrera biofilm
→→ Den unika reagensen ger en överlägsen känslighet och mycket goda resultat
→→ 100% återvinningsbar plast
→→ 15 månaders hållbarhet vid förvaring i kylrum (2 - 8⁰C) och 4 veckors hållbarhet i
rumstemperatur
→→ Mycket kostnads och tidsbesparande metod jämfört med konventionella odlingssvar
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Information:
UltraSnap´s specifikationer är validerade i
en tredjeparts studie, utfört av ett internationellt referenslaboratorium. Utöver
att vara bäst på upptäckt och ha minst
variation (diagram),
Art Nr.:
US2020

Beskrivning:
UltraSnap surface ATP Test

visade Hygienas ATP system även bäst
egenskaper inom känslighet och kvalitet.
Läs mer på www.scandiagnostics.se eller
kontakta ScanDiagonstics för ytterligare
information.
Antal:
100

Scandinavian Diagnostics AB | Box 184 | 401 23 Göteborg | Tel: 031-7922020 | www.scandiagnostics.se

UltraSnap Processen

UltraSnap Processen:

Relaterade Produkter:
SystemSURE Plus
SystemSure Plus är en ATP-mätare för rengöringskontroll. Detta portabla instrument
är enkelt att använda, mycket känsligt och prisvärt. Användning av SystemSURE Plus
gör att brukaren snabbt och enkelt kan se om ytan är bra rengjord och om den
generella hygienstandarden är god runt arbetsytor och i vatten. Vilket skapar högre
produktkvalitet och reducerar omkostnader. SystemSure Plus plattformen inkluderar
även programvaran SureTrend som kommunicerar via USB med instrumentet.

EnSURE
EnSURE är en ATP-mätare med extra hög känslighet och skapar en plattform för att
samla in, analysera och rapportera data från flera kvalitetsindikatorer. Används där
det är viktigt med extra nogrann rengöring. EnSure plattformen inkluderar även den
SureTrend programvara.
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AquaSnap
AquaSnap är en komplett provtagningsenhet för ATP-mätning som används med
SystemSure Plus och Ensure. AquaSnap är avsedd för vattenprover och en provtagning
samlar 100 μl vatten. Innehåller ett unikt flytande enzymreagens som ger hög
precision, längre livslängd på signalstyrka och bättre reproducerbarhet.

SuperSnap
Supersnap är den känsligaste provtagningsenheten i Hygienas ATP-portfölj. Den
är designad för att detektera mycket låga nivåer av ATP och därför lämplig för
användningsområden där kraven på ATP-renhet är högre än vanligt. Fungerar
med alla Hygienas ATP-mätare. Utmärkt som övervakningsverktyg för allergen
korskontaminering inom bryggeri och livsmedelsindustrin.

Art Nr.:
SS3

Beskrivning:
SystemSure Plus ATP System med SureTrend Software
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