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Про нас 
     
    R-BIOPHARM – ми переїхали! 

Починаючи з першого тижня квітня Акціонерне 
товариство R-Biopharm знаходиться в новому 
головному офісі. 
 Тепер, через 21 рік після заснування у 1988 р, 
всі департаменти компанії, в тому числі і 
склад, об’єднані під одним дахом. Буде певний 
перехідний період, але зміни призведуть до 
удосконалення робочих процесів, яке Ви, 
замовнику, помітите в майбутньому. 

 
Переїзд відбувся як було заплановано і, в 
основному, без значних проблем. Однак,  в 
перші декілька тижнів після переїзду на 
деяких етапах поточної роботи все ж 
виникали затримки та труднощі.  Хоча, ми 
хотіли б, заради наших замовників, щоб все 
було по-інакшому. Оскільки основною 
ділянкою роботи, на яку мав вплив переїзд, 
була реорганізація та реструктуризація 
складу, це також вплинуло на обробку та 
доставку замовлень. 
. 

Нова адреса! 
 

Акціонерне товариство 
R-BIOPHARM 

На новій вул. Бергштрассе 17 
64297 Дармштадт, Німеччина 

 
 
 
 
 
 
 
Ми хотіли б скористатись нагодою,  
щоб вибачитись перед усіма замовника- 
ми, на роботу яких могли вплинути затри- 
мки чи хибні поставки, та будь-які інші 
проблеми, що могли виникати протягом  
обробки їхніх замовлень. 
 
Оскільки ми подолали ці перші труднощі, ми 
впевнені, що надалі ви будете задоволені 
нашими послугами, і що ми зможемо включати 
вас до числа задоволених клієнтів.  

 
 
       Веб сайт компанії R-BIOPHARM :    www.r-biopharm.com 
 

Ми з гордістю можемо повідомити, що наш 
веб-сайт зараз доступний повністю шістьма 
мовами. Мови англійську, німецьку, 
китайську, французьку, італійську та 
турецьку можна вибрати, натиснувши кнопку  
choose language (вибрати мову) одразу ж на 
стартовій сторінці. 

 

Для нас буде великим задоволенням, якщо 
ви скористаєтесь можливістю відвідати 
нашу сторінку, і, можливо, вашою рідною 
мовою! 
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НОВА ПРОДУКЦІЯ 
 
Розширення товарного портфоліо RIDA®COUNT 

 
Асортимент продукції RIDA®COUNT 
традиційно включав поживні 
середовища для визначення загальної 
кількості бактерій, коліподібних 
бактерій, сальмонелл, стафілококу 
золотистого, кишкових паличок, 
кишкових паличок/коліподібних 
бактерій, дріжджових та пліснявих 
грибків, та ентеробактерій. Компанія 
R-Biopharm рада повідомити, що до 
портфоліо продукції тепер додано 
нову інноваційну тест-картку. 

Тетс-картка RIDA®COUNT 
Salmonella/Enterobacteriaceae (R1010) на даний 
час знаходиться на етапі випробовування, і за 
графіком запланована у випуск влітку 2009 р. 
Система дозволяє користувачу визначити 
загальну кількість кишкових бактерій у 
зразку, і під час цього одночасно 
диференціювати Сальмонеллу (світло 
блакитна) серед інших присутніх у зразку 
кишкових бактерій (від червоно-фіолетового 
кольору до синього-синьо-фіолетового 
(індиго).  

Після попереднього збагачення зразків для 
тестування на сальмонеллу, особливо корисна 
хромогенна диференціація, для того щоб 
безпосередньо  ідентифікувати сальмонеллу, і в 
той же час уникнути помилкового сприйняття її 
за Сіtrobacter або Proteus. 
Крім випуску цього унікального нового 
продукту, наші розробники також модифікували 
структуру тестової картки RIDA®COUNT Staph. 
aureus (R1005). Метою модифікації було 
отримання покращеної ідентифікації 
стафілококу золотистого в 
безпомилкових/очевидних колоніях при 
одночасному зменшенні фону.   
Колонії стафілококу золотистого, вирощені на 
тестовій платі RIDA®COUNT, виглядають як 
чорна зона, розміщена по центру, що оточена 
блакитним гало.  
Для нової вдосконаленої тест-картки 
RIDA®COUNT Staph. аureus більше не є 
проблемою зміни кольору в культурному 
середовищі, які можуть бути спричинені різними 
матрицями зразків.  
Починаючи з липня-серпня 2009 р. будуть 
доступними нові тестові картки, що прийдуть на 
зміну попередній модифікації.  

Наша продукція 
 
Використання тест-наборів RIDASCREEN®FAST Казеїн та 
FAST Яєчний білок у аналізі червоних та білих вин 

 
Зазвичай протеїни молока та яєць 
використовують для того, щоб очистити 
та покращити вигляд     червоних та 
білих вин. 
Попередні тести показали, що                                                                                                                                                                                                                                                                                            
зали    шки  цих речовин, які 
використовуються у            виробництві 
вина, можуть спричиняти алергічні         
реакції у людей, які чутливі до протеїну 
молока          чи яєць. 

              У Розпорядженні 2007/68/ЄС та                                                                                                                                              
Розпорядженні 2005/26/ЄC йдеться про те, що 
ці алергени повинні бути зазначені на 
етикетках продукції. Проте вимоги зазначати 
використання продуктів молока чи яєць 
стосуються всіх вин, що будуть марковані 
починаючи з 31 грудня 2010 року. 

Станом на сьогоднішній день маркування є 
обов’язковим, навіть якщо вино не містить  
залишків протеїну яєць чи молока. Оскільки поки 
що ще не було прийнято жодних граничних 
значень, необхідно користуватись найбільш 
чутливим зі всіх можливих методів виявлення 
цих речовин. 

 
Щоб підготувати проби, зразки вина розбавляють в 
буферному розчині для екстрагування  
у пропорції 1:20, витримують протягом 10 хвилин 
при температурі 600С і потім центрифугують. 

 
Моноклональні антитіла, які використовуються в 
імуноферментному (ELISA) тест-наборі 
RIDASCREEN®FAST Casein (R4602), є 
специфічними для виявлення α, β та κ-казеїну у 
сирому та кип’яченому (напр. після термічної 
обробки) коров’ячому молоці. Під час численних 
тестів у різних сортах червоних та білих вин, 
міжклітинної взаємодії (інтерференції) виявлено 
не було, межа виявлення становила 0.1 мг/л. 
Використовуючи вино із відомим вмістом 3.5 

мг/л, спостерігались відхилення (варіації) в 
межах проби у розмірі 4.7%  та відхилення між 
пробами – у розмірі  7.5 %. 
 
Після додавання до вина казеїну, порошку із 
збираного молока та термічно-обробленого 
молока ступені (швидкість)  відновлення 
коливались в межах від 83 до 115 %. 
  
Поліклональні антитіла у імуноферментному 
(ELISA) тест-наборі RIDASCREEN®FAST Egg 
Casein (R6402), здебільшого виявляють білки 
яйця овальбумін та овомукоїд у звичних для них 
рівнях концентрації в сирому чи приготовленому 
вигляді. Була помітна їхня легка перехресна 
реакція з овотрансферином (ovotransferrin). 
Міжклітинна взаємодія не спостерігалася, а 
рівень виявлення  було встановлено в розмірі  0.5 
мг для порошку цільного яйця/І (що відповідає 
0.08 для яєчного білка/I). Тест було 
відкалібровано  відносно стандарту NIST RM 
8445. У червоному вині з відомим вмістом 2 мг/І, 
відхилення спостерігались у розмірі 11,2%, а 
відхилення в межах проби – 7,3%. 
Виділення  (відновлення) з червоного і білого 
вин екстракту альбуміну коливалось від 90% до 
120%. 
 
Завдяки легкості приготування проби, частково 
збіжного використання екстрактів вин і 
використання високо специфічних антитіл, 
тестовий набір дозволяє провести швидкий та 
ефективний аналіз, задовольняючи при цьому 
жорсткі вимоги до виявлення алергенів у винах.
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   Результати отримані з допомогою тестів на вміст протеїнів яйця  
    RIDASCREEN®FAST Egg Protein Test 
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      Рисунок:  
 

Визначення вмісту протеїнів яйця у винах Pinot Noir та St.Laurent до та після домішування         
очищаючих реактивів яєчного білку (освітлюючих реактивів) (1 літр на 1000 літрів вина),  
через 24 години після домішування (безпосередньо перед фільтрацією) та після фільтрації з 
допомогою бентоніту. 
Результати подані як кількість частинок порошку цільного яйця на мільйон (ppm), границя 
кількісного аналізу (LOQ) – 0,5 ppm. 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ КОМПАНІЇ R-BIOPHARM RHONE (RBR),       
ШОТЛАНДІЯ 

 
 
 
IFE-2009   Міжнародна виставка продуктів харчування 2009

 
З 15 по 18 березня 
2009р. у Лондоні 
відбулася 
Міжнародна 
виставка продуктів 
харчування -2009. 

Уже вкотре такий захід став чудовою 
можливістю для учасників виставки з більш 
ніж 40 країн, 600 учасників лише з Великої 
Британії, підвищити свою конкурентну 
перевагу   

 
завдяки вибору різноманітних новаторських та 
орієнтованих на споживача продуктів з усього 
світу. 
Члени нашого торгівельного відділу, Дерек 
Фіндлетон - наш британський комерційний 
директор, та Вікторія Джордан разом відвідали 
виставку, яка, на їхню думку, є дуже 
результативною, оскільки дає можливість 
зустрітися як  з новими, так і з вже відомими   
замовниками.

 
Новини 

 
Агентство із Стандартизації Продуктів Харчування видало 
Алергічні застереження стосовно наступних продуктів на території 
Об’єднаного Королівства:

 
• Овочевий суп “Chunky Vegetable Soup”    
(330г): 

Суп з курчати та овочів був помилково 
запакований у пакети овочевого супу 
“Chunky Vegetable Soup”, і тому містить 
глютен, який не зазначений на етикетці. 

 
 

• Відомому виробнику шоколаду 
повернули 50-ти грамові плитки 
молочного шоколаду, оскільки вони 
містили сою, яка не була зазначена на 
етикетці. 

 
• Певну кількість морозива у шоколадній     

помадці з низьким вмістом жирів 
заборонили для продажу, оскільки текст на 
упаковці був написаний лише голландською 
мовою. Це могло спричинити загрозу 
здоров’ю покупців, які не володіють 
голландською мовою, і які є чутливими до 
яєць, молока, сої чи глютену. 

 
• У провідних супермаркетах продавалась 

панірована шинка, що містила яйця та 
глютен, які не були зазначені на 
упаковці. 



 

 
 

 
  

 
 

 

New!   Випуск на ринок нового формату колонок Вітаміну В12                                                                                                             
                 для Нестле 
                       

Компанія RBR нещодавно представила нові 
імуноафінні колонки EASI-
EXTRACT®VITAMIN B12 (LGE) (RBRР88). 
Така колонка містить інтегрований/вбудований 
резервуар із міцно закріпленими кришечками 
зверху і знизу, і була спеціально змодельована 
для досліджень Nestle Group. 

 
Хоча звичайні колонки EASI-
EXTRACT®VITAMIN B12 цілком 
задовольняли вимоги   більшості лабораторій, 
компанія Nestle висунула жорсткіші вимоги до 
критеріїв виконання. Компанія вважає, що 
відтворення результатів між лабораторіями 
могло б бути покращене за рахунок 
модифікації формату колонки. 

 
 Нові колонки EASI-EXTRACT®VITAMIN B12 
були виготовлені без верхньої фрити та мають 
вбудований резервуар, що дозволяє ретельніше 
змішувати зразок екстракту та антитіла у 
вигляді гелю для подальшого покращення 
відтворюваності та повторюваності. 

Однак, нові колонки дорожчі у виготовлені, що 
впливає на підвищення ціни нової продукції. 
Використання компанією Nestle колонок 
EASI-EXTRACT®VITAMIN B12 (LGE) у своїх 
дослідження було надзвичайно успішним, і, в 
результаті, вона порекомендувала колонки 
нового формату для офіційного використання 
групою Nestle. Нещодавно у журналі Journal 
of AOAC були опубліковані результати та 
підсумки досліджень, проведених Nestle. 
 
Колонки EASI-EXTRACT®VITAMIN B12 
(LGE)  нового формату вже є в наявності на 
складах, і рекомендуються для використання 
замовниками, які хотіли б використати 
вдосконалений метод і які готові платити 
додаткові кошти. Просимо звернути увагу на 
те, що колонки EASI-EXTRACT®VITAMIN 
B12 (RBRP80/80B) у своєму попередньому 
вигляді будуть поставлятись, як і раніше. 

 
 
 

Якщо ви зацікавлені в нашій продукції, будь-ласка, зверніться до 
свого місцевого дистриб’ютора: 
за телефонами (032) 244-86-76 / 77 / 78 
або по e-mail: office@biola-lab.com 
Завітайте на нашу веб-сторінку www.biola-lab.com 

 
Виставки і конференції 2009: R-Biopharm AG 

 

08.06. - 10.0 6.200 9 
 

AOAC Midwest, Des Moins, USA 

15.0 6. - 17.0 6.200 9   Семінар по Мікотоксинах  Мюнстер, Німеччина 

22 .0 6. - 24.0 6.2009   Симпозіум харчової мікробіологіїWildbad Kreuth, Німеччина 

23.0 6. - 24.0 6.200 9 Cereal Trading Day, Burg  Warberg, Germany 
07.09. -  0 9.0 9.200 9 IAFP European Symposium, Berlin,  Germany 
07.09. - 10.0 9.200 9 AgriFood Antibodies, Finland 
09.09. - 11.0 9.2 009 ISM Conference, Finland 
09.09. - 11.0 9.2 009 Mycotoxin Congress, Tulln, Austria 
13.0 9. - 16.0 9.2 009 AOAC Annual Meeting, Philadelphia, USA 
14 .09. - 19.0 9.2009 Drinktec, Munich, Germany 

 
 
 
Наступні R-Biopharmновини буде видано протягом ІІІ-го кварталу 2009 року 
 

 
 

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 
 


