
                                                                                                                  

  

 

 

 

 

BIOO FOOD & FEED SAFETY 

AuroFlow™ BT Combo Strip Test Kit 

#1087-01 (96 стрипа) и #1087-02 (192 стрипа) 

 

 Едновременна детекция на бета-лактами и тетрациклини 

 Бърз стрип тест метод – 7 минути 

 Работи със студено мляко 

 Установява наличието на 14 бета-лактами и 4 тетрациклини под EU MRL 

 Висока чувствителност 

 Висока възпроизводимост 

 Интерпетация на око или чрез използване на QuickSTAR™ Strip Reader 

 Срок на годност - 24 месеца 

 

 

 



                                                                                                                  

  

 

 

 

 

Кутията съдържа: 

Съдържание 1087-01 (96 стрипа) 1087-02 (192 стрипа) Съхранение 

Реакционни ямки 4х24 (общо 96) 8х24 (общо 192) 4°С 

Тест ленти 4х24 (общо 96) 8х24 (общо 192) 4°С 

Положителна к-ла 1 флакон 2 флакона 4°С 

Отрицателна к-ла 1 флакон 2 флакона 4°С 

Пипетни връхчета 100 бр. 200 бр. Стайна Т. 

Пластмасова р-ка 1 бр. 1 бр. Стайна Т. 

 

AuroFlow BT Combo Strip Test се предлага в разфасовки по 96 (# 1087-01) или 192 (# 

1087-02) бр. тестове. Срокът на годност е 24 месеца, когато комплектът се съхранява 

правилно. Флаконите с положителна и отрицателна контрола съдържат лиофилизирани 

проби мляко и трябва да бъдат разтворени с 1 mL дестилирана вода преди употреба. 

Разтворените контроли от сурово мляко са стабилни за 48 часа при 4 ° C.  

I 

Тестът AuroFlow ™ BT Combo Strip Test е качествен бърз тест, предназначен да 

открива остатъци от бета-лактами и тетрациклини в сурово смесено краве мляко за 

бързо полево използване, както и за референтни лабораторни настройки. Тези бързи 

тестове установяват 14 бета-лактамни антибиотици и 4 тетрациклини в млякото на или 

под максимално допустимите граници за остатъчни вещества за ЕС и CODEX, без 

нуждата от загряващ блок. Има налични валидационни доклади, показващи 

ефикасността на тестовете както при стайна температура, така и при студено мляко.  

 

  

 



                                                                                                                  

  

 

 

 

 

При визуалното тълкуване, когато цветът на Т-линията е по-интензивен от С-линията, 

млечната проба е отрицателна за наличие на остатъци. Когато цветът на Т-линията, е 

равен или по-слабо интензивен от този на С-линията, това означава, че млечната проба 

е контаминирана.  

 
                          

Този тест е произведен в съответствие с международния стандарт за качество ISO 

9001:2008.                          
                                                           Официален дистрибутор за България:  Ветлаб България ЕООД 

                               За повече информация: 0899983423 

                                                          e-mail:   lpd@vetlab.bg 

 


