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R TMRapidChek  SELECT  

dla Salmonella zosta³ specjalnie 

stworzony aby osi¹gn¹æ œwiatowej 

klasy parametry przy zapewnieniu 

najni¿szych kosztów u¿ycia, bior¹c 

pod uwagê: koszty pracy, 

materia³ów, szkolenia personelu,

 wyposa¿enie laboratorium, 

obs³ugê sprzêtu oraz 

czas uzyskania wyniku. 
R TMRapidChek  SELECT  zapewnia 

wymierny zwrot nak³adów poprzez: 

 Redukcjê wyników fa³szywych 

   pozytywnych

 Znacz¹ce zmniejszenie pracy 

   przy przygotowaniu próbki

 Dostarczenie dok³adnych

   i wiarygodnych danych 

   umo¿liwiaj¹cych podejmowanie 

   szybkich decyzji wp³ywaj¹cych

   na proces produkcji 

 Eliminacjê wydatków na sprzêt

 Zmniejszenie kosztów i liczby 

   próbek potwierdzaj¹cych

 Zwiêkszenie wydajnoœci 

   i skutecznoœci 

NAMNO¯YSZ ! ! ! 

ZOBACZYSZ
R TMRapidChek  SELECT  

dla Salmonella pokazuje swoj¹ 

wyj¹tkow¹ specyficznoœæ 

i czu³oœæ przez wykorzystanie 

najnowszych technologii w obu 

etapach: namna¿ania i detekcji. 

W kolejnych ocenach 
R TMRapidChek  SELECT  

konsekwentnie przewy¿sza inne 

metody, dostarczaj¹c 

niespotykan¹ dok³adnoœæ 

w krótszym czasie, 

przy znacz¹co zmniejszonych 

nak³adach. 
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Sercem metody jest chronione patentem wykorzystanie bakteriofagów jako 
selektywnego agenta dla Salmonella. Zaanga¿owane w formule po¿ywki 
uzupe³niaj¹cej bakteriofagi, podnosz¹ zarówno specyficznoœæ jak i czu³oœæ ca³ej 
metody. Bakteriofagi s¹ bakteryjnymi wirusami, które atakuj¹ inne bakterie 
uniemo¿liwiaj¹c powstanie wyniku fa³szywego pozytywnego w oznaczeniu 
(specyficznoœæ). Poprzez atak na inne bakterie, bakteriofagi zapewniaj¹ w formule 
po¿ywki optymalne warunki dla szybkiego wzrostu i namna¿ania Salmonella 
(czu³oœæ). Próbka jest namna¿ana w podstawowej po¿ywce przez 16 - 20 godzin 

ow temp. 42 C. Po wstêpnym namna¿aniu 0,1 ml roztworu jest przenoszone 
do 1 ml po¿ywki uzupe³niaj¹cej, z któr¹ jest inkubowane przez 6-8 godzin 

ow temp. 42 C (dotyczy próbek niskoobci¹¿onych) lub przez 16-20 godzin 
ow temp. 42 C (dotyczy próbek wysokoobci¹¿onych).                             

Chroniony patentem system po¿ywek jest u¿ywany z now¹ generacj¹ odczytowych 
Rpasków poprzecznego przep³ywu RapidChek  SELECT. Immunoenzymatyczne paski 

wykorzystuj¹ przeciwcia³a anty-Salmonella zaanga¿owane do dalszego podniesienia 
parametrów metody. Po³¹czone z systemem namna¿ania SELECT, przeciwcia³a SDI 
s¹ niezrównane w specyficznoœci i czu³oœci dla Salmonella. Testowane w warunkach 
przemys³owych stanowi¹ kompletny zestaw izoluj¹cy, zapewniaj¹c, ¿e wyniki w 
Twojej firmie s¹ zawsze szybkie, dok³adne i powtarzalne. Wprowadzenie paska 
odczytowego do namno¿onego roztworu powoduje, ¿e roztwór wêdruje kapilarnie 
do góry. W obecnoœci Salmonella w próbce pojawia siê czerwona linia. Pasek jest 
wk³adany bezpoœrednio do probówki testowej. Wynik jest odczytywany 
po 10 minutach. Pojawienie siê jednej linii wskazuje na negatywny wynik testu. 
Dwie linie wskazuj¹ na wynik pozytywny. Pasek posiada tak¿e liniê kontroln¹, 
pozwalaj¹c¹ u¿ytkownikowi stwierdziæ,  ¿e test dzia³a prawid³owo. 
Test jest przechowywany w temperaturze pokojowej.                            

R TMTest RapidChek  SELECT  dla Salmonella zosta³ zwalidowany przez AOAC 
do u¿ycia z: miêsem, ciek³ymi jajkami, surowym miêsem z kurczaków, pop³uczynami 
z tuszek i surow¹ wo³owin¹. Metoda zosta³a zaaprobowana przez NPIP i jest 
umieszczona w Rejestrze Federalnym w tytule 9, sekcji 147.12 (B)(3). 
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.ZASTOSOWANIE                                      

R TM
DOSKONA£E PARAMETRY TESTU RAPIDCHEK  SELECT

R TMRapidChek  SELECT  dla Salmonella 
zapewnia podwy¿szony poziom parametrów 
testu dziêki wykorzystaniu nowej technologii 
podnosz¹cej specyficznoœæ i czu³oœæ w obu 
etapach: namna¿aniu i odczycie.                      

Namna¿anie jest dwuetapowym procesem 
wykorzystuj¹cym podstawow¹ po¿ywkê 
wspomagan¹ po¿ywk¹ uzupe³niaj¹c¹. 
Po¿ywka podstawowa jest odwodnionym 
proszkiem, który wymieszany ze steryln¹ wod¹ jest gotowy do natychmiastowego u¿ycia. 
Po¿ywka mo¿e byæ autoklawowana i przechowywana w lodówce do dwóch tygodni. 
P³ynna po¿ywka uzupe³niaj¹ca jest dodawana do przygotowanej wczeœniej po¿ywki 
podstawowej tu¿ przed u¿yciem.                 
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R TMRapidChek  SELECT  dla Salmonella

Przed wykonaniem testu zapoznaæ siê z Instrukcj¹ dla U¿ytkownika

Przygotowaæ 
R TMRapidChek  SELECT  

Salmonella 
po¿ywkê nr 1 
i suplement.
Dodaæ po¿ywkê 
do próbki
w sterylnej torbie. 

oInkubowaæ w 42 C
przez 16-22 godzin.

Po inkubacji przenieœæ 
0,1ml namno¿onej próbki

Rdo 1 ml RapidChek  
TMSELECT  po¿ywki nr 2. 

oInkubowaæ w 42 C
przez 6-8 godzin (dla 
próbek niskoobci¹¿onych) 
lub 16-22 godzin (dla 
próbek wysokoobci¹¿onych). 

Po inkubacji 
w³o¿yæ pasek 
odczytowy do 
probówki z próbk¹. 

Po 10 min odczytaæ 
wynik
1 linia = negatywny
2 linie = pozytywny

Skrócona instrukcja
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ZAMAWIANIE:

Zestaw dla próbek ¿ywnoœci                    100 testów                                      7000190
                                                                     (zawiera po¿ywki)
Zestaw dla tuszek                                     400 testów                                       7000195
                                                                     (zawiera po¿ywki)
Zestaw po¿ywek                                        Po¿ywka pierwotna - 500 g           7000196
                                                                    Po¿ywka wtórna - 10 g
                                                                    Suplement - 250 ml
Paski testowe                                            50 sztuk                                           7000191

Produkt                                                             Opis                                      Nr katalogowy

Dostêpne tak¿e:
 

RRapidChek  SELECT Salmonella enteritidis
R

RapidChek  Listeria, 
R

RapidChek  Listeria F.A.ST.
RRapidChek  E.coli O157:H7
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