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 Дочірні підприємства та дистриб’ютори R-Biopharm 
 
В результаті стабільного зростання з 1988 
року компанія R-Biopharm має на 
теперішній час дочірні компанії у 9 різних 
країнах, та дистриб’юторів у багатьох інших 
(див. опис). Всі її дочірні компанії та 
дистриб’ютори надають послуги місцевим 
клієнтам,  
 
 
 

а також поставляють тестові системи 
торгових марок RIDA® та RIDASCREEN®, 
які були вироблені в м. Дармштадт, 
Німеччина, та призначені для аналізів 
продуктів харчування і кормів. 
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   RIDA®CHECK (R1091 / R1092) 
 

Палички-індикатори RIDA®CHECK 
розширяють лінійку продукції 
компанії R-Biopharm, яка 
призначена для мікробіологічних 
та гігієнічних аналізів. Палички-
індикатори використовують для 
визначення присутності 
протеїнових залишків на 
поверхнях. 
 

 
RIDA®CHECK є швидким тестом для 
виявлення на поверхнях залишків 
протеїнів. Палички-індикатори 
RIDA®CHECK поставляються у 
вигляді «готові-до-використання», 
на обох кінцях мають просякнуті 
реагентом тампони. При контакті з 
протеїнами колір реагенту паличок-
індикаторів змінюється з жовтого до 
зеленого. Тест RIDA®CHECK може 
визначати наявність протеїнів на 
рівні 20 μg. Тест RIDA®CHECK було 
розроблено як інструмент для 
перевірки ефективності процесу 
очистки у виробничих приміщеннях 
харчової промисловості.

Палички-індикатори використовують 
для превентивного контролю в рамках 
гігієнічного моніторингу та в алерген-
менеджменті для попереднього 
скринінгу на наявність протеїнів. 

 
Тести RIDA®CHECK є також недорогою 
альтернативою ATP вимірюванням. 
 
Тест RIDA®CHECK дуже простий у 
використанні: просто відкрийте пакет, протріть 
досліджувану поверхню паличкою-
індикатором, та перевірте, чи змінився колір 
палички-індикатора (зміна кольору повинна 
стати очевидною за декілька секунд). Для 
користувача немає потреби ні в 
лабораторному обладнанні, ні в приготуванні 
зразка.

 
 
 
  RIDA®QUICK SCAN (ZG5005) 
 

Імунохроматографічні тестові смужки 
RIDA®QUICK Aflatoxin (R5204), DON 
(R5904) та Fumonisin (R5604) показують 
якісні та напів-кількісні результати на 
основі порівняння з еталонною картою 
(референс-кард). 

 
Електронний зчитувач з тестових смужок  
RIDA®QUICK SCAN було розроблено для  
того, щоб тести задовольняли сучасним  
зростаючим вимогам щодо кількісних  
вимірювань та документації. Зчитувач можна 
використовувати як мобільний портативний   пристрій, що працює на батареях, або ж як  
стаціонарний прилад в лабораторіях.  Після інкубації тестові смужки поміщають в зчитувач та 
зчитують дані з допомогою оптичного елементу. Використання зчитувача забезпечує 
об’єктивну оцінку тестових ліній, які з’явились на тестових смужках. 
 На даний час пристрій RIDA®QUICK SCAN можна використовувати для оцінки тестів 
зроблених тест-полосками RIDA®QUICK Aflatoxin та DON. Пізніше його буде адаптовано для 

аналізів тест-полосками  RIDA®QUICK Fumonisin.                                                                                    
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RIDASCREEN® T-2 / HT-2 Toxin (R3805) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 RIDASCREEN®T-2/HT-2 Toxin (R3805) 
 
Імуноферментний тестовий набір 
RIDASCREEN® T-2 / HT-2 Toxin (ELISA) 
(R3805) – розширює нашу лінійку продукції з 
визначення мікотоксинів. Цей тест є 
конкурентним ферментним імунологічним 
тестом, який використовують для кількісного 
визначення токсинів T-2 та HT-2 в зернових (у 
вівсі, ячмені, житі та пшениці), зернових до 
сніданку (сухих сніданках, крупах) та локшині. 

 

 

 

 
Характерні особливості тесту – це 
проста процедура з підготовки 
зразка, яка може бути завершена 
протягом приблизно 30 хвилин, та 
готовність результатів для 
оцінювання вже через 2 години. 

        Інші важливі характеристики наведено  в наступній таблиці. 
Специфікація тест-набору  RIDASCREEN® T-2 / HT-2 Toxin 

 R3805 
Мікротитрувальна плашка з 96 лунками 

0.25  - 9 ppb 
Приблизно 15 ppb (15 ug/kg) 

T-2 Toxin  
Acetyl T-2 Toxin  
HT-2 Toxin 

100 % 
approx. 61.5  % 
approx. 45 % 

Каталожний № 

Формат тесту  

Стандартні межі  

 
Границя визначення  
 
 
Особливості  
 
Ступінь відновлення (сума 
T-2 та HT-2) 

В забруднених природних зразках зернових  
у порівнянні з HPLC 90 % ± 10 % 

 

  Наша продукція 
 

    Огляд наявних додаткових заміток стосовно тестів на мікотоксини  RIDASCREEN®   
 
Назва продукту Вид зразків Версія №. 
RIDASCREEN® Aflatoxin M1  30/15 Aflatoxin M1 в маслі 09-02-12 
RIDASCREEN® Aflatoxin Total Зелена кава у поєднанні з колонкою 

RIDA® Aflatoxin 
00-05-15 

RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15 Зелена та обсмажена кава  у 
поєднанні з колонкою RIDA® 
Ochratoxin A   

06-10-11 

RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15 Вино у поєднанні з колонкою RIDA® 
Ochratoxin A 06-10-11 

RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15 Сухофрукти у поєднанні з колонкою 
RIDA® Ochratoxin A 06-10-16 

RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15 Паприка у поєднанні з Ochraprep® 06-07-19 
RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15 Тканини  (печінка та нирки) 07-07-17 
RIDASCREEN® Zearalenon Молоко 08-01-24 
RIDASCREEN® Zearalenon М'ясо 96-09-01 
RIDASCREEN®FAST Ochratoxin A Зелена кава у поєднанні з колонкою 

RIDA® Ochratoxin A 
00-05-15 

RIDASCREEN®FAST Ochratoxin A Вино у поєднанні з колонкою RIDA® 

Ochratoxin A   
05-11-16 

RIDASCREEN®FAST Ochratoxin A Сухофрукти  у поєднанні з колонкою 
RIDA® Ochratoxin A   

01-10-15 

RIDASCREEN®FAST Ochratoxin A Паприка у поєднанні з  Ochraprep® 06-07-19 
RIDA®QUICK Aflatoxin Мускатний горіх та імбир 06-07-26 
RIDA®QUICK Aflatoxin Паприка у порошку, порошок чілі та 

перець 
08-08-05 
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RIDASCREEN® Tetracyclin (R3503) 

 

 
  

 

  RIDASCREEN® Tetracyclin (R3503) 
 

У липні старий тестовий набір 
RIDASCREEN® Tetracyclin, який 
поставлявся під кодом продукції R3501, 
було замінено дещо модифікованою 
версією, яку також продають під назвою 
RIDASCREEN® Tetracyclin (R3503). Для 
кількісного визначення тетрацикліну в 
молоці, 

 

 
 
меді та зразках м’яса все ще можна 
використовувати імуноферментний аналіз, 
процедура підготовки проб залишається 
незмінною. Інкубаційний термін залишається 
таким самим – 1 год. 30 хв., а тест все ще 
має формат плати мікротитру на 96 лунок. 
Ціна також не змінилась.

             Незначні зміни тесту RIDASCREEN® Tetracyclin перечислені в нижченаведеній таблиці: 
Специфікація тест-набору RIDASCREEN® Tetracyclin 
     Старий Новий 
Каталожний № R3501  R3503 
Стандартніконцентрації 
Діапазон вимірювань 0.5 - 40.5  µg/kg  (ppb) 

0.05  - 4.050 µg/kg  (ppb) 
1.5 - 121.5 µg/kg  (ppb) 

0.15  - 12.15 µg/kg  (ppb) 
Границі визначення Молоко: приблизно 1.5 μg/kg (ppb)  

 
Мед: приблизно 15 μg/kg (ppb)  
М'ясо:приблизно 6 μg/kg (ppb)µg/kg 
(ppb) 

Молоко: приблизно 1.5 μg/kg (ppb) 
 

    Мед: приблизно 6 μg/kg (ppb)  
    М'ясо: приблизно 6 μg/kg (ppb) 

 
Специфічність 

Tetracycline 
Rolitetracycline 
Chlortetracycline 
Demeclocycline 
Oxytetracycline 
Doxycycline 
Minocycline 
Minocycline 

100 % 
прибл. 110 % 
прибл. 100 % 

прибл. 5 % 
прибл. 10 % 

прибл. 5 % 
прибл. 125 % 

 

Tetracycline 
Rolitetracycline 
Chlortetracycline 
Demeclocycline 
Oxytetracycline 
Doxycycline 
Minocycline 
Minocycline 

100 % 
прибл. 100 % 
прибл. 42 % 
прибл. 27 % 
прибл. 13 % 

прибл. 8 % 
прибл. 0.2 % 

 
 

RIDA®SOFT Win (Z9999) 
 
Якщо Ви використовуєте наше програмне 
забезпечення для оцінки тестів  
RIDASCREEN® - ІФА, будь-ласка, 
зауважте, що на даний момент 
актуальною версію є  1.70.   

Оновлена версія є в наявності у Вашого 
місцевого дистриб’ютора.

 
 
Інформація від компанії R-Biopharm  Шотландія                                                         

 
 
   
    Вихід на ринок нових кристалічних стандартів мікотоксинів 

 
 
New! 
 
 

  Компанія R-Biopharm Rhône вже пропонує як  
ряд стандартів у форматі «готові-до-вжитку»  Артикул          Опис                  Кількість 
для афлатоксинів, охратоксинів та зеараленону,             RBRP87     Афлатоксин B1  1 0  ml в 25 μg/ml 
так і ряд кристалічних стандартів   
(crystalline standards) для deoxynivalenol, fumonisin,       RBRP105  Афлатоксин M1  2 ml в  1 μg/ml 
T-2 та HT-2.  
На даний час ми розширили перелік кристалічних         RBRP86    Афлатоксин       1 0  ml в  5 μg/ml 
стандартів, включили до нього наступні токсини                               загальний 
(див. таблицю).                                                                    RBRP83     Охратоксин       5 ml в  1 μg/ml 
 Стандарти поставляються у формі порошків,  
що були отримані при висушуванні шляхом                   RBRP85     Зеараленон        1 0  ml в 25 μg/ml 
замороження, та можуть зберігатись при                          
температурі -20 °C протягом 12 місяців до                      RBRP106  Diacetoxy-             5 ml в 100 μg/ml 
моменту їх відновлення. Як тільки стандарт                                      scirpenol (DAS) 
було відновлено у відповідному розчиннику,  
термін зберігання такого стандарту становить                RBRP84      Patulin                5 ml в  25 μg/ml 
6 місяців при температурі  -20 °C 
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    Вплив глобального потепління на афлатоксин B1 
 

Європейська Організація з Безпеки 
Продуктів Харчування (The European Food 
Safety Authority - EFSA) запустила проект з 
прогнозування щодо того, як зміни клімату 
можуть підвищити кількість афлатоксинів 
B1 в зернових. Афлатоксини є 
канцерогенами, вони виробляються 
грибками Aspergillus flavus та Aspergillus 
parasiticus. В теплих та вологих умовах ці 
грибки ростуть на деяких продуктах, в тому 
числі на горіхах, зернових, інжирі та 
спеціях. Підвищення температури може 
призвести до того, що в ЄС афлатоксин B1 
стане більш істотною небезпекою.

Дані, що були отримані в результаті 
створення різних сценаріїв зміни клімату, 
повинні допомогти передбачити потенційне 
майбутнє зараження врожаїв зернових. 
Заключний звіт повинен бути готовий до  
2012. EFSA недавно опублікувала висновки 
про рівень афлатоксину В1 в горіхах, що 
ростуть на деревах, інших ніж мигдаль, 
фундук та фісташки, рекомендуючи 
підвищити рівень з 4 μg/kg до 10 μg/kg, що, на  
думку EFSA не завдасть шкоди здоров’ю  
населення. 

 
 
 
     R-Biopharm Rhone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ми також  
    переїхали ! 
 
 
 
 

 
Компанія R-Biopharm Rhone з гордістю 
повідомляє про переїзд до нового спеціально 
збудованого приміщення у Глазго. Роботи у 
нових приміщеннях компанії R-Biopharm Rhone 
у Глазго вже закінчено! Наш переїзд відбувся в 
перший тиждень червня та пройшов дуже 
спокійно. Всі адреси електронних пошт, номери 
телефонів та факсів залишаться без змін.  
Наша нова адреса: 

Нова будівля дала можливість збільшити 
загальну площу компанії на 65 %, надаючи 
при цьому можливість всім департаментам 
компанії розміститись під одним дахом. 
Компанія R-Biopharm Rhone також отримала 
більші та кращі умови для виробництва, 
дослідницької діяльності, проведення 
навчання та зустрічей, що дозволить нам 
покращити надання послуг як нашим 
замовникам, так і дистриб’юторам. 

 
R-Biopharm Rhône 
Block 10 Todd Campus 
West of Scotland Science Park 

 
Acre Road, Glasgow, G20 0XA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Якщо Ви зацікавлені у нашій продукції, 

         зверніться, будь-ласка, до свого місцевого дистриб’ютора.



 
 

 
 

R-Biopharm AG 
An der neuen Bergstraß e  17 
64297 Darmstadt, Germany 
Reg.-Nr.: A mtsgericht Darmstadt, HR B 8321 
Phone :  +49 (0) 61 51 - 81 02-0 
Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-40 
www.r-b iopharm.co m 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дистриб’ютор компанії R-Biopharm AG в Україні: 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Th2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-Biopharm AG 
An der neuen Bergstraß e  17 
64297 Darmstadt, Germany 
Reg.-Nr.: A mtsgericht Darmstadt, HR B 8321 

Ярмарки та конференції.  Представник: R-Biopharm AG 
 
14 .09. - 19.0 9.2009 

 
   Drinktec 

Мюнхен, Німеччина 
 
28.09. - 30.0 9.2 009 

 
   National Mycotoxin Congress  

Рим, Італія 
 
30.09. – 02.10.2009 

 
  LABComplEX – 2-га міжнародна спеціалізована виставка 
  за адресою: Україна м. Київ, вул. Салютна 2-б Київекспоплаза  
  (ст.метро   "Нивки") 
 


