Phosphatesmo MI
-benzi de testare pentru determinarea rapida a fosfatazei alcaline din lapte -

Phosphatesmo MI este un ajutor important pentru o verificare rapidă a pasteurizării corecte a laptelui.
Conținutul kit-ului de testare:
•
•

1 recipient de aluminiu cu 50 benzi de testare
50 pungi PE

Indicații generale:
•
•
•

Extrageți doar numărul de benzi de testare necesar utilizării imediate
Închideți recipientul imediat după extragerea unei benzi
Nu atingeți câmpul de testare

Instrucţiuni de utilizare:
1.
2.
3.

4.

Cufundați rapid banda de testare în lapte
Scuturaţi excesul de lichid
Pentru a împiedica uscarea zonei de impact a benzii de testare, introduceți banda de testare în
punga PE închisă. Utilizați o pungă noua pentru fiecare test pentru a evita contaminarea
încrucișată
Incubați banda de testare la 36 °C timp de 1 oră
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Interpretare:
În prezența fosfatazei alcaline, câmpul de testare devine galben. În acest moment se poate opri
incubarea. Pentru măsurătorile de control utilizați lapte crud și lapte încălzit. Culoarea galbenă indi¬că
prezenţa laptelui crud sau faptul că laptele nu a fost suficient încălzit. Absenţa culorii indică faptul că
pasteurizare a fost efectuată corect.
Limita de sensibilitate:
Limita de sensibilitate: 0,5 % lapte crud în lapte pasteurizat
Depozitare:
Evitați expunerea benzilor de testare la lumina directă a soarelui și la umiditate. Depozitaţi recipientul la
loc răcoros și uscat (temperatură de depozitare: +2° - +8°C). Depozitate corect, benzile de testare pot fi
utilizate până la data termenului de garanţie imprimată pe ambalaj.
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