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Новий
продукт
RIDASCREEN® Gliadin competitive
Моноклональні антитіла R5
Набір другого покоління RIDASCREEN® Gliadin
відрізняють потенційно токсичні
competitive (Art. No. R7021) був випущений на
• пептидні послідовності гліадинів від
ринок у квітні, замінивши попередню модель
пшениці та проламіни від жита та ячменю.
RIDASCREEN® Gliadin competitive (Art. No. R7011).
• Немає перехресної реакції із соєю, вівсом,
Ця система тестування використовується для аналізу
кукурудзою, рисом, просом, теффом, гречихою,
бродильних та гідролізованих продуктів (наприклад,
квиноа та щирицею.
пиво, крохмальний сироп, крохмаль, екстракт солоду,
Для подальшої інформації у наявності є наступний
закваска, соєвий соус), які позиціонуються як
рекламний матеріал:
безклейковинні. Ці продукти містять одиничні,
Вкладиш тестового набору – RIDASCREEN® Gliadin
малі клейковинні пептидні послідовності, які можуть
competitive (Art. No. R7021)
бути виявлені тільки за допомогою competitive ІФА.
• Базова інформація – RIDASCREEN® Gliadin
competitive (Art. No. R7021)
Новий вдосконалений набір має наступні
• Звіт про атестацію – RIDASCREEN® Gliadin
характеристики:
competitive (Art. No. R7021)
• Стандартний матеріал – це гідролізат (поєднання
• Брошура – аналітичний тестовий набір для
пшениці, жита, ячменю), який дозволяє здійснити
кількісний аналіз згідно обмежень граничних величин, перевірки безклейковинних продуктів (02/2011)
• Специфіка антитіл R5, задіяних у торговій лінії
передбачених Кодексом Аліментаріус.
Gliadin.
• Межа виявлення становить
Для аналізу необхідно використовуватиRIDA®SOFT
1.36 мг Gliadin / кг (промілле) продукту.
Win
•Межа кількісного аналізу становить
Version 1.77
5 мг / кг (проміле) продукту.

further new products on page 2

RIDASCREEN®FAST Lysozym
З травня R-Biopharm розширила свій
торговий асортимент на алерген ІФА
запровадивши RIDASCREEN®FAST Lysozym
ІФА (Art. No. R6452). Цей набір підходить для
кількісного аналізу на ліцозими (протеїн, що
міститься в курячих яйцях) у таких продуктах
як вино,сир та сосиски. Ліцозим – це один з
алергенних протеїнів, який містяться у
яєчному білку та становить 3.5 % у протеїні
яєчного білка. Разом з яєчним білком,
ovomucoid та ovotransferrin, ліцозим може
викликати алергічні реакції. Згідно вимог
Європейського законодавства щодо алергенів,
про вміст яйця у продукті слід зазначати.

Lysozyme часто використовується як консервант
при виробництві вина так само як і при
виробництві сосисок. Він також використовується
при виробництві сиру для запобігання бродінню
масляної кислоти викликаного бактерією
Clostridium tyrobutyricum.
Межа виявлення RIDASCREEN®FAST Lysozym
ІФА становить 0.02 мг/кг та межа кількісного
виявлення становить 0.05 мг/кг (промілле)
ліцозиму. Набір RIDASCREEN®FAST Lysozym ІФА
не показує перехресну реакцію на куряче м'ясо чи
інші яєчні протеїни.

RIDASCREEN® Nitrofuran (SEM) – новий ІФА для кількісного виявлення
антибіотиків нітрофурану
Нітрофуран – це синтетичний антибіотик
R-Biopharm пропонує новий тестовий набір
широкого спектру дії, який завжди широко
для виявлення метаболітів нітрофуразону
використовувався завдяки своїм антибактеріальним RIDASCREEN® Nitrofuran (SEM),
та фармакокінетичним властивостям для
Art. No. R3715. RIDASCREEN® Nitrofuran
лікування хворих тварин на фермах та як
засіб для відгодовування. Через підтверджену
канцерогенність нітрофурану, продукти,
забруднені залишками нітрофурану
(наприклад, м'ясо креветок ) становлять
ризик для здоров’я споживача. Таким чином,у
ЄС існує заборона на використання нітрофурану
для лікування тварин на фермах, де виробляються
продовольчі товари (Інструкція Комісії ЄС No 37/2010),
та встановлена мінімально допустима межа (MRPL)
у 1 µg/кг (1 ppb) для методів визначення цих речовин
RIDASCREEN® Nitrofuran (SEM)
(2003/181/EC). У зв’язку з тим, що батьківські
Art. No. R3715
препарати нітрофурану більше не виявляються
протягом дуже короткого проміжку часу, аналіз на
(SEM) – це конкурентний імунологічний аналіз
вияв його залишків базується на виявленні продуктів
ферментів для кількісного виявлення
його метаболізму нітрофурану .На додаток до
семікарбезіду (SEM) у креветках, м’ясі
підтвердженого RIDASCREEN® Nitrofuran (AOZ),
(курятині, свинині, яловичині) та рибі.
Art. No.R3703 / (AMOZ), Art. No. R3711 та тестових
Детальна характеристика показана у наступній
систем ІФА для виявлення метаболітів
таблиці:
furazolidone / furaltadone,

Стандарти

0, 100, 300, 900, 2700, 8100 ppt

Процедура тесту

1 год 15 хв

MRPL

1 µg / kg = 1 ppb

Межа виявлення

Креветкиги, яловичина, свинина:
Риба:
Домашня птиця:

0.3 ppb
0.36 ppb
0.4 ppb

Креветки:
Яловичина:
Свинина:
Риба:
Домашня птиця:

прибл. 98 %
прибл. 94 %
прибл. 92 %
прибл. 98 %
прибл. 110 %

Відновлення

Характеристика
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AOZ:
AMOZ:
AHD:

< 0.01 %
< 0.01 %
< 0.01 %

Наші продукти
RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E

Вдосконалений RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E (Art. No. R4101) з’явиться у продажу у травні. Цей
випробуваний та протестований набір зараз випускатиметься у новому форматі після адаптації
методики кількісного аналізу та системи виявлення до сучасної технології RIDASCREEN® SET
Total (R4105), яка була представлена у минулому році. Визнання RIDASCREEN® SET Total
Європейською Референс Лабораторією по коагулазо - позитивних стафілококах (Maisons-Alfort
Cedex, Франція) підтверджує, що вдосконалена сендвіч система ELISA RIDASCREEN® SET
Total має переваги порівняно з попередньою системою виявлення стафілококових
ентеротоксинів.
Принцип дії набору SET Total у тому, що виявлена молекула піддається виявленню антитіл
у додатковій
інкубаційній фазі. У попередній системі набору SET A, B, C, D, E,
антитіла виявлення приєднувались безпосередньо до молекул виявлення. Тому набір
RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E був змінений і адаптований до тестової процедури
RIDASCREEN® SET Total. Порядок виявлення індивідуальних токсинів на microtite - полосках з
інтегрованим негативним контролем залишився незмінним. Тільки одне додаткове миття піпетки та
інкубаційний крок необхідні для тестової процедури ( відносно набору SET Total).
Європейське міжлабораторне випробування, яке почалось з метою підтвердження відповідності
RIDASCREEN® SET Total як скрінінгового методу для стафілококових ентеротоксинів, заплановане
Європейською Референс Лабораторією по коагулазо - позитивних стафілококах вже завершене. До
кінця лютого взірці сиру та полядвиці заражені ентеротоксинами були протестовані двадцятьма
лабораторіями з дев’яти країн. (згідно ISO 16140). Звіт про перевірку буде опубліковано після
закінчення експертизи Європейською Референс Лабораторією.
RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E
Art. No. R4101

Новинка: GEN-IAL® real-time PCR kit для виявлення
Brettanomyces у вині

Про випадки виявлення дріжджів Brettanomyces у червоному та білому вині з різних регіонів часто
повідомлялось протягом останніх років.
Це в основному стосується вин, які настоювались у дерев’яних барелях, але й також тих, що
вироблялись у металевих баках. Дріжджі Brettanomyces формують фенольні продукти, які
погіршують смакові та ароматичні властивості, що знижують цінність вина. Щойно
розроблений real-time PCR test випущений GEN-IAL тепер робить можливим виявлення
інфекції Brettanomyces на ранніх стадіях, навіть за наявності надлишку інших дріжджів та
у винах з високим вмістом таніну.
Simplex® Easy Wine SEW 0100, новий набір приготування ДНК, дозволяє легко
приготувати ДНК і зменшити вміст полі фенолу. Набір First-Dekkera bruxellensis PCR Kit
(TPYDYDB 0050), який вже використовується у пивній індустрії, а й згодом
використовується для виявлення надзвичайно специфічних та чутливих
Brettanomyces. Внутрішній ампліфікаційний контроль випробовується на кожному взірці з метою
виключення невірних негативних результатів. Це поєднання тестів може використовуватись на всіх
комерційно можливих теплових пристроях організації циклів.
Spartan DX-12TM це простий та економний тепловий пристрій організації циклів у реальному часі/у
кінцевому положенні, для якого є комплект заздалегідь покритих фанерою резервуарів. Це легка у
використанні система, яка дає можливість здійснювати швидкі кількісні аналізи, навіть у непрофесійних
винних лабораторіях. Інвестиції у систему PCR є порівняно низькими.
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Тестовий пробіг трьох французьких вин
(W1, W2, W3) з різними рівнями зараження
Brettanomyces. Внутрішній ампліфікаційний
контроль на рівні 25 Ct виключає затримку

PCR. Стільникові номери можна порахувати
використовуючи кількісну програму(з обмеженнями).

Інформація від R-Biopharm Rhône, Шотландія
Поступлення на ринок нової імуноафінітної колонки для виявлення
хлорамфеніколу

Хлоамфенікол – це широко спектральний
антибіотик, який використовується у
ветеринарній медицині для боротьби з
грам-позитивними і грам-негативними
бактеріями. Однак, в деяких країнах він
використовується для активізації росту
тварин та для прикриття
поганих гігієнічних умов на фермах.
Молекула
Хлорамфенікол

Види тварин
Всі види тварин

Через токсичність хлорамфеніколу та стійкості до
антибіотику, він більше не використовується як
першочерговий засіб. В більшості країн препарат
заборонений для вживання тваринами у харчовій
промисловості. Згідно чинного законодавства
обмеження на вміст хлорамфеніколу наступні:

Продукт

MRL

MRPL

М'язи

0 ppb

0.3 ppb

Молоко

0 ppb

0.3 ppb

Яйця

0 ppb

0.3 ppb

Сеча

0 ppb

0.3 ppb

Продукти аквакультури 0 ppb

0.3 ppb

Мед

0 ppb

0.3 ppb

MRL – Максимальний рівень залишків (Законодавство Комісії ЄС 37/2010
MRPL – Максимальний рівень залишків (Рішення Комісії 2003/181/EC)

Продукти з рівнем залишків, що перевищують
рекомендовані, вважаються непридатними і
забороненими для попадання у торгову мережу.
Тому контроль та вияв антибіотиків зріс не
дивлячись на те, що існує потреба у швидкому
та легкому здійсненні недорогих тестів.
Аналіз антибіотиків може часто бути
проблематичним через їх дуже низький рівень
вмісту, так чутливість
методу та підготовка взірців є особливою
важливою.
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Використання імуноафінітних колонок EASIEXTRACT® CHLORAMPHENICOL (Art. No.
RBRP300/300B) долає ці перешкоди, так як він
пропонує легкий спосіб виділення, очистки та
вибіркового концентрату хлорамфеніколу від
широкого спектру харчових продуктів та кормів,
включаючи мед, маточне молочко, бджолиний
пилок і молоко, що дозволяє оптимальне
виявлення за допомогою HPLC
чи LC-MS/MS методів.

Навчальна база у Глазго

R-Biopharm Rhône (RBR) знаходиться у новій будівлі вже два роки. Переїзд дав
можливість RBR розширити та вдосконалити виробництво, наукові дослідженні
та конференц-зали, а також дозволив RBR покращити обслуговування клієнтів та
дистриб'юторів.
Одним із способів надання підтримку споживачам RBR - є пропозиція
безкоштовних тренінгів по всьому спектру товарів.
Протягом двох років число пропонованих тренінгів зросло. Останній тренінг –
Семінар по Алергенам проходив за підтримки Food Allergy Support та FAPAS.

Якщо Вас зацікавила наша продукція,
зверніться, будь-ласка, до місцевого дистриб’ютора.

ПП "Біола"
79010, м. Львів, вул. Пекарська 69А, офіс 108
тел./факс (032) 244 86 76 / 77 / 78
E-mail: office@biola-lab.com
Web-page: www.biola-lab.com

R-Biopharm AG

The RIDASCREEN®
Milk Concept
Аналітичний тестовий набір для гарантії
безмолочних продуктів

Аналіз продукту
протеїну з невідомим вмістом
Срінінг всього молочного
RIDASCREEN®FAST Milk New!
Спеціальне виявлення протеїну у продуктах
RIDASCREEN®FAST Casein
RIDASCREEN®FAST ß-Lactoglobulin
RIDASCREEN® ß-Lactoglobulin

Управління процесами і моніторинг гігієни
bioavid Lateral Flow Milk

www.r-biopharm.com
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Виставки та конференції Представник: R-Biopharm AG
20.06. – 22.06.2011
		
		

Міжнародний симпозіум по Целіакії Radisson BLU Scandinavia Hotel, Осло,
Норвегія http://www.icds2011.org/

18.09. – 21.09.2011
		
		

AOAC Щорічноме засідання Sheraton, Новий Орлеан, США
http://www.aoac.org/meetings1/125th_annual_mtg/main_2.htm

27.09. – 29.09.2011

Третя міжнародна конференція MoniQa
Готель Melia Grand Hermitage, Варна, Болгарія
http://varna2011.moniqa.org/

10.10. – 12.10.2011

AOAC Міжнародний семінар Університету Ерланген, Німеччина

		
		

		
		

http://www.aoaceurope.com/

12.10. – 14.10.2011

Аналітика Anacon Індія
Виставковий центр Бомбея, Мумбай, Індія
http://www.analyticaindia.com/

16.10. – 19.10.2011

AACC Міжнароднога щорічна нарада
Палм-Спрінгс Convention Center, Палм-Спрінгс, США
http://meeting.aaccnet.org

		
		

		
		
01.11. – 04.11.2011

RAFA Останні досягнення в області продовольчого аналізу Clarion
Congress Hotel, Прага, Чеська Республіка
http://www.rafa2011.eu

15.11. – 18.11.2011

ISM-MycoRed Аргентина
Конференц-центр Мендоса, Аргентина
http://mycored2011.com.ar

		
		

		
		

The next R-Biopharmnews will be published in the IIIrd quarter 2011.
R-Biopharmnews is edited by
R-Biopharm AG
An der neuen Bergstraße 17
64297 Darmstadt, Germany
Reg.-Nr.: Amtsgericht Darmstadt, HRB 8321
Phone: +49 (0) 61 51 - 81 02-0
Fax:
+49 (0) 61 51 - 81 02-40
E-mail: info@r-biopharm.de
www.r-biopharm.com

