
Juni/2007 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
   

  

 
 

 

           
         

        
        

            

   
      

 

 

  

 
 

 

Аналіз харчових продуктів та кормів IV/2009 
 
 

ТЕМИ: 
 
 

p.2 

p.3 

p.4 

 
p.4 

Нова продукція 
 
Наша продукція 
 
Інформація від R-Biopharm 
Rhône,  Шотландія 
 
Виставки і конференції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-Biopharm бажає Вам усім  

спокійного Різдва і веселого 
та успішного 

 

Нового 2010 
       Року 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An der  neuen Bergstraße 17 



page 2 

 

 

 

 

Нова продукція 
 
 
Відстеження прихованих алергенів 
 Bioavid – Тестів Бічного Потоку для управління алергенами 

 
Bioavid DIAGNOSTICS, нова філія R-

Biopharm, розробляє and і виробляє 
набори тестів Бічного потоку для 
імунологічного визначення 
різноманітних алергенів. Алергенні 
тести бічного потоку Bioavid 
зазвичай використовують для 
моніторингу гігієни та управління 
алергенами у компаніях, що 
виробляють продукти харчування. 

Тести можуть виявити залишок алергенів у 
готовій їжі і сировині, а також на 
виробничих поверхнях і у рідинах для  

Полоскання (СІР системи) 
Тести можна проводити швидко (протягом близько 
15 хвилин) без лабораторного устаткування. 
Результати читають візуально. По-перше, 
вилучений зразок відмірюють піпеткою у 
реакційну пробірку, що містить готові до 
використання специфічні антитіла. Якщо цільовий 
антиген присутній у зразку, у реакційній пробірці 
формується комплекс антиген-антитіло. Комплекс 
потім виявляється на смужці і результати оптично 
вказуються. Наявність двох кольорових ліній 
(контрольна і тестова лінія) на тестовій смужці 
свідчить про позитивний результат тесту. 

 
Технічні характеристики: 

Тестові смужки Бічного Потоку  
(для 25 чи 50 визначень)  

1-5 часток на мільйон у харчових продуктах  
і 10-20 μг/мл на поверхнях  
Тест протирання поверхні або методи приготування зразків  
На протязі 15 хвилин  

Формат тесту 
 

Межа виявлення 
(аналітична чутливість)  

Застосування 

 Процедура тесту 
Потрібне лаб. устаткування Жодне  

 
Велика кількість різних наборів тестів в даний час доступна для виявлення різних алергенів (дивись 
таблицю нижче). Додаткові тести (наприклад, для яйця, сої і волоського горіха) в даний час в стадії 
розробки. 

Продукт Артікул Опис Розмір упаковки 
Час інкубації 

Бічний Потік  
Молоко BL613-25 Якісне визначення молока  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік  
Арахіс BL606-25 Якісне визначення арахісу  

Межа виявлення: 5 часток на мільйон 25 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік  
Фундук BL604-25 Якісне визначення фундука  

Межа виявлення: 5 часток на мільйон 25 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік  
Гірчиця BL603-25 Якісне визначення гірчиці  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік  
Кунжут BL609-25 / 50 Якісне визначення кунжуту  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 / 50 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік 
Мигдаль BL601-25 Якісне визначення мигдалю  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік 
Фісташки BL611-25 Якісне визначення фісташок  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік Ядро 
Горіхів Кеш’ю BL610-25 / 50 Якісне визначення ядра горіхів кеш’ю  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 / 50 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік 
Бразильський Горіх BL602-25 / 50 Якісне визначення бразильського горіха  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 / 50 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік  
Кокос BL600-25 Якісне визначення кокоса  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Бічний Потік Горіх 
Макадамія BL605-25 / 50 Якісне визначення горіха макадамія  

Межа виявлення: 1 частка на мільйон 25 / 50 Test strips 
Incubation time: 10 min 

Аксесуари: 
Набір тампонів BS800-25 Набір для збору зразків протирання 

поверхні (наприклад на виробничих лініях) 25 тампонів, реакційні 
пробірки, піпетки, 10 мл 

Буферний розчин 
абсорбції 

BS810-25 Буферний розчин для обробки зразків що 
містять поліфеноли (кава, червоне вино і 
т.д.)   

25 реакційних пробірок  
(кожна з 9 мл буферного 
розчину) 

 
 

 
Якщо Ви зацікавлені у нашій продукції, 
будь ласка зв’яжіться з Вашим місцевим розповсюджувачем.
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Наша продукція 
 

 
 Лінійка продуктів VitaFast®  

 
 Перевірка і сертифікація AOAC-RI  

 
R-Biopharm з гордістю повідомляє що три з 
вітамінних тестів VitaFast® отримали Статус 
Ефективності Методу від AOAC-RI (Асоціації 
Офіційних Аналітичних Хіміків – 
Міжнародного Науково-Дослідного Інституту).  

 
• P1001 VitaFast® Фолієва кислота: 

Cертифікат  No. 100903 
• P1005 VitaFast® Пантотенова 

кислота: 
Cертифікат  No. 100904 

• P1007 VitaFast® Вітамін B2 (Рибофлавін): 
Ceртифікат  No.100902 

 
 
Ці тести були перевірені і  
сертифіковані як Тестований Метод  
Ефективності Науково-Дослідним  
Інститутом Асоціації Офіційних  
Аналітичних Хіміків як ефектив- 
ний метод для виявлення відповід- 
них вітамінів в продуктах  
харчування, кормах і фармацевтичних  
продуктах.  
Подальша інформація доступна по запиту. 

 
Використання курячого панкреатину для визначення загального вмісту  фолієвої кислоти

 
Курячий панкреатин (Р2002), також відомий 
як γ-глутаміл гідролази, можна використати 
для визначення природного вмісту фолієвої 
кислоти у продуктах харчування і кормах, що 
містять фолієву кислоту. При обробці курячим 
панкреатином, фолілполіглутамати 
гідролізуються у фолілмоноглутамати або 
фолілдиглутамати. Курячий панкреатин, таким 
чином, є оптимальним інструментом для 
мікробіологічного визначення фолієвої 
кислоти  у форматі пластини мікротитратора 

 
(наприклад VitaFast®). Курячий панкреатин 
виявився ефективним, особливо при аналізі 
зелених овочів (наприклад брокколі і 
шпинату), сухих сніданків і дріжджів. Курячий 
панкреатин, таким чином, є ідеальним 
розширенням існуючої лінійки продуктів з 
аналізу вітамінів, що постачається R-Biopharm.  

 
Статті опубліковані в «Переробці фруктів» 
 
Ми б хотіли довести до Вашого відома наступні 
дві статті на тему аналізу вітамінів, які були 
опубліковані у 02-2009 і 07-2009 номерах 
галузевого журналу «Переробка Фруктів»:  

 
 
«Легкий Спосіб Аналізу Вітамінів – 
Інноваційними Біоаналітичними Методами» і 
«Аналіз Вітамінів у Напоях – Як Багато 
Вітамінів Дійсно Містить Рідкий Фрукт?».  

Копії цих статей можна замовити у R-Biopharm. 
 
 
SureFood® PCR продукти від нашого партнера 
CONGEN Biotechnologie GmbH, Берлін 

 
Поява раніше мало відомого, генетично 
модифікованого сорту льону FP967 / CDC 
Triffid створила справжній переполох 
минулого вересня.  

 
Цей сорт льону, який є стійким до гербіцидів, 
був розроблений в Університеті Саскачевана 
(Канада) у 1990-х. Хоча він був схваленим у 
Канаді і США, FP967 / CDC Triffid ніколи 
офіційно не вирощувався в комерційних 
масштабах. Його поширення ймовірно є 
наслідком особистої діяльності його 
розробника.  

 
Назва “triffid” походить від науково-
фантастичного роману «День Триффідів», який 
було опубліковано у 1951 році і пізніше вийшов 
фільм. У ньому, «триффіди» постають як 
генетично змінені рослини, що 
використовуються для виробництва рослинного 
масла. У апокаліптичному сценарії, рослини 
виходять з-під контролю і протистоять людям.

Хороші новини для користувачів 
SureFood®: обидва SureFood® GMO 35S + 
NOS Тестування (S2025) і SureFood® GMO 
35S + NOS + FMV Потрійне Тестування 
(S2026) виявляють FP967 / CDC Triffid сорт 
льону, про який іде мова, за допомогою 
NOS системи. Перше попередження, видане 
Системою Швидкого Сповіщення Їжі і 
Кормів (RASFF) також відноситься до 
використання цих наборів тестування для 
виявлення FP967 / CDC Triffid.  
NOS-позитивні зразки тестування 
можуть бути відправлені в акредитовану 
(ISO 17025) лабораторію аналітичної 
служби Відділу Технічного 
Обслуговування CONGEN’s SureFood® 
(www.congen.de) для відповідного 
тестування для підтвердження 

присутності FP967 / CDC Triffid.. 



 

 

 

DONPREP® Метод перевірки 
EASI-EXTRACT® Zearalenone Метод перевірки 
FUMONIPREP® Метод перевірки 
EASI-EXTRACT® T-2 & HT-2 Метод перевірки 
AFLACARD® TOTAL Рис (2 частки на 

мільярд) і тютюн 
AFLACARD® B1 Рис (2 частки на мільярд)
OCHRACARD® Тютюн 

Інформація з  R-Biopharm Rhône, 
Шотландія. Нове! 

 
Запуск DZT MS-PREP®  імуноафінних колонок у 
поєднанні з  LC-MS/MS 

 
 
 
 
 
New! 

 
R-Biopharm Rhone Ltd запустила DZT MS-
PREP® імуноафінну колонку для 
одночасного аналізу дезоксиніваленолу, 
зеараленону, Т-2 і НТ-2 в асортименті 
товарів LC-MS/MS. Нещодавно 
підвищились вимоги законодавства для 
токсинів Fusarium, тому важливо перевірити 
таку продукцію на наявність цих чотирьох 
мікотоксинів, що зазвичай зустрічаються, 
перед їх включенням в інші продукти 
харчування або корми. Процедура DZT MS-
PREP® заснована на технології 
моноклональних антитіл, що робить тест 
високо специфічним, чутливим, швидким і 
простим у виконанні. На зразок потрібно 
тільки одне виділення і дезоксиніваленол, 
зеараленон, Т-2 і НТ-2 можна аналізувати 
одночасно за один прогін LC-MS/MS. 

Набір, як було доведено, дає відмінний вихід 
препарату і має межу виявлення нижче 
міжнародних законодавчих граничних значень.  
Колонки DZT MS-PREP® успішно 
оцінювались для використання з асортиментом 
типів їжі включно з сухими сніданками та 
дитячим харчуванням використовуючи 
спеціально розроблені протоколи.  
DZT MS-PREP® підходять для широкого 
асортименту пластівців, в результаті чого 
покращилася очистка і зменшився час для 
очищення і обслуговування LC-MS/MS 
обладнання, заощаджуючи час, працю і гроші. 
Елюат очищувача також знижує необхідність 
використання стандартів відповідності матриць 
з більш складними матрицями зразків.   
 

 
Доступні нові нотатки по застосуванню 

 
 

 
Великобританія розмірковує про варіанти фолієвої кислоти 

 
Уряд Великобританії може розглянути різні 
варіанти перед реалізацією поради Агентства з 
Харчових Стандартів щоб зробити обов’язковим 
додавання фолієвої кислоти до хліба, говорить 
Інститут Харчових Досліджень. Є наявні 
альтернативи, які повинні бути розглянуті, 
включно з використанням природних фолатів, 
спільно укріплюючи іншими вітамінами В і 
використовуючи біо-збагачувачі харчових 
продуктів з рослин. Вважається що обов’язкове 
збагачення харчових продуктів у Британії може 
запобігти розвитку у десятків немовлят дефектів 
мозкових трубок, оскільки вітамін відіграє 
ключову роль у зростанні плоду. Після його 
впровадження у США 10 років тому, обов’язкове 
збагачення харчових продуктів фолієвою 
кислотою було пов’язано з низкою потенційних 
ризиків для здоров’я.  

 Вони включають в себе підвищений ризик певних 
типів раку кишки, когнітивної дегенерації у людей 
старшого віку, які вичерпали рівні В6 і В12, і 
серцево-судинні захворювання.  
Науково-Консультативний Комітет з 
Харчування (SACN), який консультує 
Агентство з Харчових Стандартів, визнав що 
«все ще була невизначеність стосовно 
фолієвої кислоти і ризику раку». Він дав 
рекомендацію Агентству з Харчових 
Стандартів що потрібно бути «обережним при 
рекомендації споживання додатків, які 
містять фолієву кислоту особам, які мають 
більший ризик розвитку колоректальних 
аденом і особам з наявними передраковими 
аденомами». 

 
 
 
 
Виставки і конференції Представник: R-Biopharm AG 
25.01. - 27.01.2010  Швидки методи Європа 2010 

Центр Конференцій НХ Леувенхорст, Нордвійк, Нідерланди 
 

 
 
   Дистриб’ютор компанії R-Biopharm AG в Україні: 

 
 

The next R-Biopharmnews will be  published in the Ist quarter 2010. 
ПП «Біола» 
Україна, м. Львів, вул. Пекарська, 69А, офіс 108 
Тел./факс: 8 (032) 244-86-76 / 77 / 78 
office@biola-lab.com 
www.biola-lab.com 

AFLAPREP® Рис і методи  
перевірки 

AFLAPREP® M Метод перевірки 
EASI-EXTRACT® Aflatoxin Рис і методи 

 перевірки 
OCHRAPREP® Хлібобулочні вироби і 

методи перевірки 
AFLAOCHRA  PREP® Метод перевірки 


