3M Food Safety

Produkter til egenkontroll av Listeria

Listeria
produkter til
egenkontroll

For optimal mattrygghet

Miljøkontroll av
Listeria

3M Dipslide Listeria
•
•
•
•
•
•

En enkel indikator på nivå av Listeria spp. på overflater
Visuelle testresultater som er enkle å tolke
En enkel og rimelig løsning
Klar-til-bruk, krever ikke laboratorium
Arbeids- og tidsbesparende
Varenummer; DPSLDLIST, 10 stk per eske

Ved å kontrollere produksjonsmiljøet, kan du
redusere risikoen for krysskontaminering. Vi tilbyr
brukervennlige løsninger for direkte påvisning av
Listeria på stedet.
3M™ Environmental Listeria Kit er et testsystem
som kan hjelpe deg med å vurdere dine kritiske
kontrollpunkt på kun 30-48 timer med en enkel
fargereaksjon.
3M Petrifilm og 3M Dipslide kan også benyttes
til påvisning og/eller telling av Listeria spp. i
miljøprøver. Produktene krever ingen foranriking,
det er dermed en trygg måte å teste på, og de
kritiske kontrollpunktene i bedriften overvåkes på
en enkel måte.

3M Petrifilm™ Listeria for miljøkontroll
• En AOAC ®-RI validert metode som kan påvise Listeria og gir
kvantitative resultater av Listeria spp. fra miljøprøver på bare
29±2 timer uten ekstra oppformeringstrinn.
• Kostnadseffektivt verktøy for oppdagelse av listeria i miljøet.
• Sikrere metode: ingen anrikninger, ingen overføring av
bakteriekultur.
• Raske resultater på 27 til 31 timer etter prøvetaking.
• Varenummer 6447, 50 tester per eske

3M Enviroswab Listeriatest
• Det tar kun sekunder å foreta testen, og resultane avleses
visuelt ved en enkel fargeforandring
• Påviser Listeria på kun 30 timer.
• Testen er utført i et lukket rør for å redusere risiko for
kontaminering.
• Varenummer; LISPTH50, 50 tester pr eske

3M Clean-Trace ATP
system
ATP-måling måler ikke spesifikt for Listeria, men er en av
bransjens mest populære og anvendte metoder å foreta
egenkontroll av renholdet på.
Metoden er basert på måling av ATP, et energimolekyl som
finnes i alle levende celler. Prinsippet er at hvis ATP blir
identifisert på en synlig ren overflate, må organiske rester

•

som bakterier og produktrester være tilstede.

3Ms Clean-Trace ATP system gir deg et svar på hvor godt
renholdet er på kun 15 sekunder.

ATP målinger gjør at bedriftene raskt kan identifisere
et dårlig rengjort kontrollpunkt, og i tillegg gjøre
korrigerende tiltak umiddelbart for å sikre det kritiske
området. Når kontrollpunktet er tilstrekkelig rengjort, kan
produksjonen starte.
ATP testing er imidlertid mye mer enn et raskt resultat som
gjør det mulig å utføre korrigerende tiltak umiddelbart.
Brukt sammen med den medfølgende programvaren, er
det også et ypperlig verktøy for å følge trendene i
renholdsresulatene.
Listeria har en tendens til å etablere
seg i produksjonsmiljøer, noe som gjør det veldig viktig å
foreta jevnlig revisjon av renholdet i bedriften.
•

Med 3Ms nye online programvare for Clean-Trace ATP
systemet vil det være enkelt å se utvikling / trender i
renholdsresultatene. Uavhengig av hvor du sitter i verden
vil man enkelt kunne laste ned ATP resultatene både til
mobil, Ipad og PC.

3Ms nye online programvare gjør det både mulig å laste ned
prøveresultater samt få tilsendt rapporter om prøvepunkter
som ikke er godkjent.

3M Molecular Detection System
3M Molecular Detection System står som en milepæl for 3M Food Safety, da dette er en egenutviklet og
unik ny produktplattform for patogentesting. 3M kombinerte to teknologier, isotermisk DNA amplifikasjon
og deteksjon av bioluminiscens, og fikk et analyseinstrument mindre enn en bærbar PC. Systemet er
allerede tatt i bruk hos noen av verdens største matprodusenter.

• Utfør patogentesting enkelt og greit
• En rask, nøyaktig og brukervennlig metode for påvisning av farlige patogener, som Salmonella,
E. coli O157 og Listeria
• Test for flere patogener i samme kjøring.
• Få svarene i sanntid, positive svar kan fås kun 15 minutter etter at instrumentet har startet
• Rask, nøyaktig, enkel i bruk og økonomisk
• Testkits for Salmonella, E. coli O157, Listeria spp. og L.monocytogenes er tilgjengelig.

3M kan også tilby følgende løsninger til
kontroll av mattrygghet og hygiene:
•
•
•
•

3M™ Petrifilm™
Prøvetakingsutstyr
Allergentester
Temperaturkontroll m.m.

Ønskes mer informasjon ta kontakt med 3M Norge AS
Avd. Food Safety
Tlf. 06384
www.3m.no/food, epost; foodsafety.no@mmm.com
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