
Kiekvieną dieną pieno pramonės įmonėse apdorojami dideli kiekiai pieno, gaunami iš įvairių šaltinių. Esant tokiam našumui, 
aptikus antibiotikų likučių piene, pieno pramonės įmonė gali patirti neigiamų pasekmių. Be to ir vartotojams, kaip niekada 
anksčiau, yra labai svarbu, kad būtų užtikrinta maisto sauga, ypač, kad visuose pieno perdirbimo etapuose būtų laikomasi 
griežtų kokybės reikalavimų.

Delvotest® padeda sumažinti išlaidas (tokias kaip gamybos sutrikimas, 
papildomų atliekų tvarkymas ir papildomi tyrimai), atsiradusias dėl  
užteršto pieno. Naudojant Delvotest® pienas iš pienovežių yra priimamas 
greičiau ir papraščiau, nekyla klausimų dėl pieno užterštumo ir pieno 
pramonės įmonių veikla nenutrūksta.

Su Delvotest® - jokių gamybos ir kokybės problemų 
Pienas yra tiekiamas iš įvairių ūkių, todėl labai svarbu, kad jo kokybė 
būtų garantuojama visoje pieno tiekimo grandinėje. Tam, kad užtikrinti 
pieno, naudojamo pieno produktų gamyboje, saugumą yra naudojamas 
Delvotest® mikrobiologinis testas, kuris gali nustatyti plačiausią 
antibiotikų likučių kiekių spektrą leidžiamų normų ribose (pagal 
apibrėžtus didžiausius leistinus kiekius Europoje).

Suprantame, kad laikas yra itin svarbus Jūsų veikloje, tad siekdami 
sumažinti pienovežių laukimo laiką pieno surinkimo vietose, siūlome 
Delvotest® spartųjį testą, kuris aptinka β-laktam žiedo antibiotikų 
likučius per 5-7 minutes. Jo jautrumas β-laktam žiedo antibiotikų 

likučiams labai panašus į Delvotest® mikrobiologinio testo, kuris yra 
laikomas auksiniu standartu pieno pramonėje. Delvotest® spartusis 
testas gali būti naudojamas kartu su skaitytuvu Reader+. Šis prietaisas 
tiksliai nuskaito testo rezultatus, suteikdamas galimybę atsekti 
testavimo rezultatus ir taip pašalindamas klaidų pavojų. Šio derinio 
pagalba pieno tyrimas tampa lengvu, patikimu ir efektyviu procesu. 

Taigi Delvotest® asortimentas - tai:
•  Mikrobiologiniai ir spartieji testai, papildydami vienas kitą, naudojami 

visoje pieno tiekimo grandinėje.
•  Didelis patikimumas ir tikslumas – maža klaidingų rezultatų tikimybė. 
•  Plačiausias antibiotikų likučių nustatymo spektras.
•  Unikalus mikrobiologinis testas su ypatingu jautrumu tetraciklinams
•  Antibiotikų likučių aptikimas artimas kiekiams, apibrėžtiems Europoje 

kaip didžiausi leistini likučių kiekiai. 
•  Patvirtintas AOAC ir AFNOR bei naudojamas visame pasaulyje kaip 

tarptautinis standartas.

Delvotest® 

Testas, kuriuo galite pasitikėti
Mums pavyko
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ai Plataus spektro testas

Delvotest® T • •
Delvotest® SP NT • •
Delvotest® P • •
Delvotest® BR •
Delvotest® BR Special •

Plataus spektro testas  
(automatinio nuskaitymo)

Delvotest® SP NT DA • •
Delvotest® BR Brilliant DA •

Spartieji testai Delvotest® BLF • •
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Kontrolės

Delvotest® Negative Control •
Delvotest® Pen 4 Control •
Delvotest® Pen 5 Control •
Delvotest® Sulfa Control •

Įranga

Delvotest® Starterkit •
Delvotest® Incubator •
Delvotest® Reader+ •
Delvo®Scan •
Delvotest® Accelerator •

Jūsų partneris ekspertas 
DSM tai pasaulinis pieno pramonės partneris ir gamintojas, pirmaujantis 
fermentų, mikroorganizmų kultūrų, koaguliantų, apsauginių sistemų ir 
testų antibiotikų likučių nustatymui gamyboje.

Delvotest® buvo pristatytas prieš daugiau nei 40 metų ir nuo to laiko 
DSM yra rinkos lyderis, tiriant antibiotikų likučius. Remdamiesi klientų 
atsiliepimais, DSM nuolat siekia diegti naujoves, kurdami patikimus 
paprasto naudojimo antibiotikų likučių aptikimo testus ūkiams, pieno 
pramonės įmonėms ir pieno kontrolės laboratorijoms.

DSM vietinis distributorius teikia visapusišką techninę pagalbą ir plačią 
pasaulinę pardavimų praktiką. Pasinaudodami savo neprilygstama 
patirtimi tiriant antibiotikų likučius, suteiksime Jums tokią paramą, 
kokios Jums reikia visuose pieno gamybos etapuose nepriklausomai 
nuo Jūsų pieno gamybos masto.

www.dsm.com/food  |  www.delvotest.com  |  info.food@dsm.com

Delvotest® paketas 


