3M Food Safety

Produkter til egenkontroll af Listeria

Listeria
produkter til
egenkontroll

For optimal fødevaresikkerhed

Miljøkontrol af
Listeria

3M Dipslide Listeria
•
•
•
•
•
•

En enkel indikator for niveau af Listeria spp. på overflader
Visuelle testresultater som er enkle at tolke
En enkel og rimelig løsning
Klar-til-brug, kræver ikke laboratorium
Arbejds- og tidsbesparende
Varenummer; DPSLDLIST, 10 stk per æske

Ved at kontrollere produktionsmiljøet, kan du
reducere risikoen for krydskontaminering.
Vi tilbyder brugervenlige løsninger til direkte
påvisning af Listeria på stedet.
3M™ Environmental Listeria Kit er et testsystem
som kan hjælpe dig med at vurdere dine kritiske
kontrolpunkt på kun 30-48 timer med en enkel
farvereaktion.
3M Petrifilm og 3M Dipslide kan også benyttes
til påvisning og/eller kvantitativ bestemmelse af
Listeria spp. i miljøprøver.

3M Petrifilm™ Listeria for miljøkontroll
• En AOAC ®-RI valideret metode som kan påvise Listeria og giver kvantitative
resultater af Listeria spp. fra miljøprøver på bare 29±2 timer uden ekstra
opformeringstrin.
• Omkostningseffektiv værktøj til opdagelse af listeria i miljøet.
• Sikrere metode: ingen opformering, ingen overføring af bakteriekultur.
• Hurtige resultater på 27 til 31 timer efter prøvetagning
• Varenummer 6447, 50 tester per æske

Analyserne kræver ingen opformering, det er
dermed en sikker måde at teste på, og de kritiske
kontrolpunkter i produktionen overvåges på en
enkel vis.

3M Enviroswab Listeriatest
• Det tager kun sekunder at foretage testen, og resultaterne aflæses
visuelt ved en enkel farveforandring
• Påviser Listeria på kun 30 timer.
• Testen er udføres i et lukket rør for at reducere risiko for
kontaminering.
• Varenummer; LISPTH50, 50 tester pr æske

3M Clean-Trace ATP
system
ATP-systemet måler ikke specifikt for Listeria, men er
en af branchens mest populære og anvendte metoder
indenfor egenkontrol af rengøringen.
Metoden er baseret på måling af ATP, et energimolekyle
som findes i alle levende celler. Princippet er at hvis
ATP bliver identificeret på en synlig ren overflade, er der
tilstedeværelse af organiske materiale, som bakterier, gær,
skimmel og produktrester.

•

3Ms Clean-Trace ATP systemet giver dig et svar på
effektiviteten af rengøringen på kun 15 sekunder.

ATP målinger gør at produktionen hurtigt kan identificere
et dårlig rengjort kontrolpunkt, og straks foretage
korrigerende handling, for at sikre det kritiske området. Når
kontrolpunktet er tilstrækkelig rengjort, kan produktionen
starte.

ATP testning er imidlertid meget mere end et hurtigt
resultat som gør det muligt straks at udføre en
korrigerende handling. Brugt sammen med den
medfølgende software, er det også et fantastisk værktøj til
at følge trenden i hygiejnen.
Listeria har en tendens til at etablere sig i
produktionsmiljøer, noget som gør det meget vigtig jævnlig
at foretage kontrol af renheden i produktionen.
Med 3Ms nye online software til Clean-Trace ATP systemet
vil det være enkelt at se udvikling / tendenser i hygiejneresultaterne. Uafhængig af hvor du sidder i verden vil man
enkelt kunne indlæse ATP resultaterne både til mobil, Ipad
og PC.

•

3Ms nye online software gør det både muligt at laste ned
prøveresultater samt få tilsendt rapporter om prøvepunkter
som ikke er godkendt.

3M Molecular Detection System
3M Molecular Detection System står som en milepæl for 3M Food Safety, da dette er en egenudviklet
og unik ny produktplatform for patogen analyser. 3M har kombineret to teknologier, isotermisk DNA
amplifikation og detektion af bioluminiscens, og fik et analyseinstrument mindre end en bærbar PC.
Systemet er allerede taget i brug hos nogle af verdens største fødevareproducenter.

• Udfør patogen analysen enkelt og  sikkert
• En hurtig, nøjagtig og brugervenlig metode til påvisning af farlige patogener, som Salmonella, E.
coli O157 og Listeria
• Test for flere patogener i samme kørsel.
• Få svarene i real-time, positive svar kan fås kun 15 minutter efter at instrumentet er startet
• Hurtig, nøjagtig, enkel i brug og økonomisk
• Testkits til Salmonella, E. coli O157,  Listeria spp.  og L.monocytogenes er tilgængelige.

3M kan også tilbyde følgende løsninger til
kontrol af fødevaresikkerhed og hygiejne:
•
•
•
•

3M™ Petrifilm™
Prøvetagningsudstyr
Allergentester
Temperaturkontrol m.m.

Ønskes mere information kontakt da 3M Danmark
Afd. Food Safety
Tlf. 29337251
www.3m.dk/food, email; asanberg@mmm.com
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