
   
3M Bezpieczeństwo Żywności

Pewność wyniku 
w prostym 
badaniu
Gwarantowany wynik przy użyciu testów 3M 
do wykrywania alergenów



Alergen białkowy Numer katalogowy Czas analizy Limit detekcji

Migdał L25ALM 11 min ± 1 min  2.0 ppm

Pełne mleko krowie L25MLK 11 min ± 1 min  3.0 ppm

Orzech nerkowca L25CHW 11 min ± 1 min  2.0 ppm

Orzech kokosowy L25COC 11 min ± 1 min  2.0 ppm

Białko jaja L25EGG 11 min ± 1 min  0.5 ppm

Ryba L25FSH 11 min ± 1 min  1.0 ppm

Gluten L25GLU 11 min ± 1 min  5.0 ppm

Orzech laskowy L25HZL 11 min ± 1 min  2.0 ppm

Orzech ziemny L25PNT 11 min ± 1 min  1.0 ppm

Orzech pekan L25PEC 11 min ± 1 min  3.0 ppm

Pistacje L25PST 11 min ± 1 min  2.0 ppm

Soja L25SOY 11 min ± 1 min  2.0 ppm

Orzech włoski L25WAL 11 min ± 1 min  2.0 ppm

Maksymalne korzyści
Szybki test 3M na wykrywanie białek alergenów

Testy z przepływem bocznym do wykrywania białek alergenów.

 

Szybkie testy 3M z przepływem bocznym 
do wykrywania białek alergenów:

Wszystkie zestawy zawierają 25 testów płytkowych.
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Wykorzystaj szybkie testy 3M do jakościowej analizy immunochromatogra�cznej, 
podczas monitorowania określonych alergenów pokarmowych w Twoim zakładzie 
produkcyjnym. Testy zostały zaprojektowane w celu dokładnego wykrywania prze-
tworzonych i nieprzetworzonych białek alergenów. Mogą byś stosowane do oznacza-
nia poziomu alergenów w wodzie z końcowego płukania urządzeń metodą CIP (clean-
-in-place), wymazach środowiskowych, surowcach i gotowych produktach. 

Usprawniliśmy testowanie alergenów. Zobacz nasze wyniki.



Linia przeładowania próbki Próbka przeładowana

 

Wynik ujemny
Brak obecności alergenu w próbce. Widoczne dwie linie (C, H)

Opis linii:
Linia C – linia kontrolna
Linia H – linia przeładowania próbki
Linia T – linia testowa

Wynik pozytywny
Alergen wykryty w próbce. Widoczne trzy linie (C, H, T)
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Opatentowana linia przeładowania próbki 
ostrzega o możliwie fałszywym wyniku 
negatywnym, spowodowanym obecnością 
zbyt dużej ilości docelowego białka. Dzięki 
temu wzrasta pewność wyniku testów na 
obecność alergenu.

Jeśli nie pojawi się ani linia przeładowania 
próbki, ani linia testowa, należy wziąć pod 
uwagę możliwość przeładowania próbki 
obecnością alergenu. W takim przypadku 
należy próbkę rozcieńczyć i sprawdzić 
ponownie. 



Uprość pracę w laboratorium
Zestaw 3M typu ELISA do wykrywania białek alergenów 
(test immunoenzymatyczny)
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Uzyskaj pewne ilościowe wyniki przy użyciu testów 3M typu ELISA do monitorowania okre-
ślonych alergenów pokarmowych w szerokim zakresie produktów spożywczych. Zaprojek-
towane do dokładnego wykrywania przetworzonych i nieprzetworzonych białek alerge-
nów. Szeroka gama testów 3M typu ELISA może być używana do oznaczania poziomu 
alergenów w wodzie z końcowego płukania urządzeń metodą CIP (clean-in-place), wyma-
zach środowiskowych, surowcach i gotowych produktach spożywczych. Uniwersalny 
protokół ekstrakcji alergenów z próbki usprawnia analizowanie wielu próbek jednocześnie, 
oszczędzając przy tym odczynniki i czas. To najlepszy sposób na uproszczenie ilościowego 
oznaczania alergenów.

Testy 3M do wykrywania alergenów



Zestawy 3M typu ELISA do wykrywania białek alergenów:

Wszystkie zestawy zawierają jedną płytkę z 96 studzienkami

3M Bezpieczeństwo Żywności 5Testy 3M do wykrywania alergenów

Alergen białkowy Numer katalogowy Czas analizy Limit detekcji
ng/mL (ppb) Granica oznaczalności

Migdał E96ALM 50 min 1,9 1,0 ppm

Kazeina z mleka 
krowiego

E96CAS 50 min 1,7 0,5 ppm

Pełne mleko krowie E96MLK 50 min 5,8 1,0 ppm

Orzech brazylijski E96BZL 50 min 1,3 1,0 ppm

Orzech nerkowca E96CHW 50 min 2,6 0,9 ppm

Orzech kokosowy E96COC 50 min 9,7 2,0 ppm

Skorupiaki E96CRU 50 min 10,2 2,0 ppm

Białko jaja E96EGG 50 min 2,1 0,5 ppm

Ryba E96FSH 50 min 2,7 1,0 ppm

Orzech laskowy E96HZL 50 min 1,9 1,0 ppm

Orzech makadamia E96MAC 50 min 1,1 0,3 ppm

Mięczaki E96MOL 50 min 7,2 1,0 ppm

Gorczyca E96MUS 50 min 3,1 1,5 ppm

Orzech ziemny E96PNT 50 min 6,7 2,0 ppm

Orzech pekan E96PEC 50 min 3,7 0,7 ppm

Orzech pini E96PNE 50 min 1,3 0,5 ppm

Pistacje E96PST 50 min 3,5 1,0 ppm

Sezam E96SES 50 min 3,7 2,0 ppm

Soja E96SOY 50 min 11,0 2,0 ppm

Orzech włoski E96WAL 50 min 6,9 2,0 ppm



Stworzone na potrzeby 
Twojego laboratorium

Zaprojektowane do wykrywania przetworzonych 
i nieprzetworzonych białek
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Produkty 3M do testowania obecności alergenów zostały zaprojektowane z myślą 
o Twoich potrzebach. W oparciu o rozległe doświadczenie w zakresie technologii 
immunologicznej i testowaniu tysięcy unikalnych próbek żywności, inżynierowie 
i naukowcy z działu Badań i Rozwoju 3M, stworzyli proste i łatwe w użyciu testy do 
wykrywania zarówno przetworzonych jak i nieprzetworzonych białek alergenów.

Dzięki większej niż kiedykolwiek różnorodności, dzisiejsze produkty spożywcze często 
wymagają złożonych procesów przetwarzania, które mogą zmieniać alergeny białkowe 
w żywności, sprawiając, że są trudniejsze do wykrycia. Produkty 3M do testowania 
alergenów zostały zaprojektowane tak, aby sprostać temu wyzwaniu, wykrywając 
zarówno przetworzone, jak i nieprzetworzone białka oraz zapewniać dokładniejsze 
wyniki w Twoim laboratorium.

Testy 3M do wykrywania alergenów



Środowisko wolne od alergenów

 
Wspierani przez ekspertów

 AOAC® Performance Tested MethodsSM

Wszechstronność 
w różnych typach próbek
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Produkty 3M do testowania obecności alergenów są 
zatwierdzane przez międzynarodowe organizacje takie 
jak Instytut Badań AOAC®.

Testy 3M do wykrywania alergenów

Produkty 3M do testowania alergenów mogą być 
używane do wymazów środowiskowych, do 
oznaczenia poziomu alergenów w wodzie 
z końcowego płukania urządzeń metodą CIP 
(clean-in-place), surowców i gotowych produk-
tów spożywczych.

Kontroluj krzyżowe zanieczyszczenie alergenami białkowymi w Twoim 
zakładzie produkcyjnym, przy użyciu wymazówek do detekcji alergenów 
na powierzchni - 3M™ Clean-Trace (ALLTEC60). Szybkie i proste rozwią-
zanie do monitorowania obecności wszystkich białek na powierzchni 
w celu wery�kacji skuteczności mycia i dezynfekcji.
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Skomplikowane testowanie stało się proste
Usprawnij proces i uzyskaj dokładne wyniki z testem do badania alergenów 3M. 
Kiedy zobaczysz, jakie to proste, przekonasz się, że warto.

Podwyższ jakość w swoim laboratorium - odwiedź stronę 3M.com/foodsafety/allergens


