Delvotest®

Testas, kuriuo galite pasitikėti
Mums pavyko
Šiandien sėkmė lydi profesionaliai ir novatoriškai dirbančius ūkininkus. Kadangi kiekvienas pieno lašas yra svarbus,
yra būtina, kad antibiotikų likučių aptikimo metodas būtų visiškai patikimas. Paprasto naudojimo DSM Delvotest® testai
užtikrina, kad antibiotikai, kurie reikalingi gydant Jūsų bandą, nepatenka į pieną, kurį Jūs tiekiate pieno perdirbimo
įmonėms.
Maisto sauga – opus klausimas vartotojams ir vis didėjanti pasaulio
problema. Todėl labai svarbu laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų,
susijusių su antibiotikų naudojimu ir jų likučiais piene. Šiuolaikiniuose
pieninių galvijų ūkiuose yra įprasta kontroliuoti antibiotikų vartojimą.
Tam, kad liktumėte ramūs, DSM tiekia patikimus, lengvai naudojamus
testų rinkinius, kurie atitinka naujausius standartų reikalavimus.
Delvotest® užtikrina, kad į pieno pramonės įmones patektų tik pienas
be antibiotikų. Tai lyg nebrangus Jūsų verslo draudimas, nes tyrimų
išlaidos yra visiškai nedidelės, palyginus su bauda arba privalomo
pieno sunaikinimo išlaidomis.

Jeigu norite dar kartą patikrinti didelę pieno talpą arba Jus spaudžia
laikas, Delvotest ® spartusis testas naudojamas kartu su mūsų
mikrobiologiniu testu gali Jums padėti. Delvotest® spartusis testas
aptinka β-laktam žiedo antibiotikų likučius per 5-7 minutes, ir jam
tinka tas pats inkubatorius kaip ir tiriant mikrobiologiniu testu. Šio
testo jautrumas β-laktam žiedo antibiotikų likučiams labai panašus į
Delvotest® mikrobiologinio testo, kuris yra laikomas aukso standartu
pramonėje. Sparčiuoju testu tyrimai atliekami daug greičiau ir taip
sutaupomas brangus laikas.

DSM’o sprendimai - saugaus pieno tiekimas

• 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.

DSM’o Delvotest® mikrobiologiniai testai aptinka plačiausio spektro
antibiotikų likučius vienu lengvai naudojamu testu. Tai lyg ištiesta
pagalbos ranka ūkininkui, kuris, tirdamas gydytos karvės pieną, siekia
užtikrinti, kad talpoje pienas būtų be antibiotikų likučių. Delvotest®
yra plačiai naudojamas pieno ūkiuose, pieninėse, pieno pramonės
įmonėse, pieno kontrolės laboratorijose ir dėl savo nuoseklumo,
patikimumo, tikslumo bei efektyvumo tapo testo etalonu daugelyje
pasaulio šalių.

Taigi Delvotest® asortimentas - tai:

•
•

Delvotest® T
Testų rinkiniai

Delvotest® SP NT
Plataus spektro testas

Delvotest® P
Delvotest® BR
Delvotest® BR Special

Plataus spektro testas
(automatinio nuskaitymo)

Delvotest® SP NT DA

Spartieji testai

Delvotest® BLF
Delvotest Negative Control

Kontrolės

Delvotest® Pen 4 Control
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•
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Delvotest® Pen 5 Control
Delvotest® Sulfa Control
Delvotest® Starterkit
Delvotest® Incubator

Įranga

•

Delvotest® Reader+
Delvo®Scan
Delvotest® Accelerator

•
•
•
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•
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Delvotest® BR Brilliant DA
®

Įranga ir Delvotest® kontrolės

•

AFNOR
patvirtintas

AOAC patvirtintas

Vokietija/Austrija

Produktas

JAV

Pasaulinis

Delvotest® paketas
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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.
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