
 

 

 

 

Milk Samples Preservation 

Συντήρηση δειγμάτων γάλακτος 
 
 

 

 

 

 

  



 

  

  

Συντήρηση δειγµάτων γάλακτος   
Hestia Milk Samples Preservation Reagent  

Ευκολία χρήσης, Αξιοπιστία, Ταχύτητα 

• Ενσωματωμένο σταγονόμετρο 

• Υγρό αντιδραστήριο για τη συντήρηση των δειγμάτων νωπού γάλακτος από το σημείο συλλογής έως την εξέταση τους στο εργαστήριο 

αναφοράς  

• Το Αντιδραστήριο συντήρησης δειγμάτων γάλακτος Hestia περιλαμβάνει αντιδραστήριο R με εύχρηστο ενσωματωμένο σταγονόμετρο σε κάθε 

φιαλίδιο που διανέμει με ευκολία 50 μl αντιδραστήριο R / σταγόνα 

• Η συσκευή σταγονόμετρου μειώνει τη δυνατότητα διασταυρούμενης μόλυνσης, καθώς δεν παρεμβάλλεται ούτε έρχεται σε επαφή με 

ανθρώπινο χέρι, ενώ παράλληλα μειώνεται το δευτερογενές κόστος (π.χ. χρήση γαντιών) 

• Μια σταγόνα είναι επαρκής για 40 ml του γάλακτος 

• Μετά την προσθήκη μιας σταγόνας αντιδραστηρίου στο φιαλίδιο δείγματος γάλακτος, σφραγίστε το φιαλίδιο με το πώμα 

• Το δείγμα γάλακτος διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για 14 ημέρες 

• Όλων των ειδών οι μετρήσεις, με εξαίρεση την καλλιέργεια μικροβίων 

• Χρόνος ζωής: 36 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

 

 

*Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 

 

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

Hestia Milk Samples Preservation Reagent 82190 5000 test 

Product Information 
 



 

 

Συντήρηση δειγµάτων γάλακτος   
Σταθεροποιητής Μικροβίων 

Hestia Microbe Stabilizer Reagent 
 Ευκολία χρήσης, Αξιοπιστία, Ταχύτητα 

• Ενσωματωμένο σταγονόμετρο 

• Υγρό αντιδραστήριο για τη συντήρηση των δειγμάτων νωπού γάλακτος από το σημείο συλλογής έως την εξέταση τους στο εργαστήριο 

αναφοράς  

• Το Αντιδραστήριο συντήρησης δειγμάτων γάλακτος Hestia περιλαμβάνει αντιδραστήριο R με εύχρηστο ενσωματωμένο σταγονόμετρο σε κάθε 

φιαλίδιο που διανέμει με ευκολία 50 μl αντιδραστήριο R / σταγόνα 

• Η συσκευή σταγονόμετρου μειώνει τη δυνατότητα διασταυρούμενης μόλυνσης, μειώνεται το δευτερογενές κόστος (π.χ. χρήση γαντιών) 

• Ο σταθεροποιητής μικροβίων Hestia είναι κατάλληλος και προτείνεται για τη διατήρηση της συνολικής μικροβιακής περιεκτικότητας του νωπού 

γάλακτος 

• Μια σταγόνα είναι επαρκής για 40 ml του γάλακτος 

• Μετά την προσθήκη μιας σταγόνας αντιδραστηρίου στο φιαλίδιο δείγματος γάλακτος, σφραγίστε το φιαλίδιο με το πώμα 

• Το δείγμα γάλακτος διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για 14 ημέρες 

• Aποφεύγεται η μεταφορά μικροβιακού φορτίου εκ μέρους του χρήστη στα δείγματα γάλακτος 

• Με αυτό το αντιδραστήριο, μπορείτε να κάνετε καλλιέργεια μικροβίων 

• Προτείνεται αυστηρά και μόνο για μικροβιολογική καλλιέργεια 

• Λόγω της προσθήκης αντιβιοτικού στο αντιδραστήριο, δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα στις μετρήσεις ανίχνευσης αντιβιοτικών 

• Μεγάλος χρόνος ζωής: 36 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

 

*Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 
 

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

Hestia Microbe Stabilizer Reagent 82195 5000 test 

Product Information 
 


