
 

 

Σύστηµα Ελέγχου Καθαρότητας Επιφανειών  

Hygiene Monitoring Systems 

Surface 

Hygiene 

Testing 

Ανίχνευση Πρωτεϊνών & Αλλεργιογόνων      CSP Ultra  

Ανίχνευση υπολειµµάτων καθαριστικών & απορρυπαντικών   Detergents Detector 

Ανίχνευση D-Γλυκόζης και Λακτόζης       StaviCheck Combi 
 

 



 

 

 

  

Ανίχνευση Πρωτεϊνών & Αλλεργιογόνων σε επιφάνειες 

Clean Surface Protein Ultra Sensitive – CSP Ultra 
Ευαισθησία, Αξιοπιστία, Επαναληψιμότητα, Ταχύτητα, ημι-ποσοτικός προσδιορισμός 

• Ειδικό Swab test για την ταχύτατη ανίχνευση πρωτεϊνικών υπολειμμάτων σε επιφάνειες και διαλύματα 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των αλλεργιογόνων είναι πρωτεΐνες, κατά συνέπεια η μη ανίχνευσή τους σε 

επιφάνειες, δηλώνει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο παρουσίας αλλεργιογόνων 

• Επικυρωμένο για ένα μεγάλο αριθμό αλλεργιογόνων (>15), μεταξύ αυτών για αυγό, γάλα, ψάρι, σόγια, 

γλουτένη, φυστίκι κ.α. 

• Υπερβαίνει τις τρέχουσες οδηγίες για δοκιμές πρωτεϊνών στο HTM 0105, συμμορφώνεται με το 

πρότυπο ISO 18593:2018, 17604:2015, κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 που αποτελούν μέρος των 

προγραμμάτων HACCP και GMP 

• Τα υπολείμματα πρωτεϊνών υποδεικνύουν κακό καθαρισμό και μπορεί να οδηγήσουν σε ανάπτυξη 

βακτηρίων 

• Ανιχνεύει πρωτεΐνες και αναγωγικούς παράγοντες σε επιφάνειες και σε δύσκολα σημεία 

• Αποτελέσματα διαθέσιμα σε 10΄΄ που επιτρέπουν άμεσες διορθωτικές ενέργειες 

• Υψηλή ευαισθησία, ανιχνεύει 0,1 μg πρωτεΐνης. Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος δείχνει 

το επίπεδο καθαρότητας 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση 

• Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα HACCP, παρακολούθηση περιοχών υψηλού κινδύνου, έλεγχος 

αποτελεσματικότητας καθαρισμού 

• Γρήγορα, ορατά αποτελέσματα συμβάλλουν στην ανάπτυξη "κουλτούρας υγιεινής" 
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 

 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 
Clean Surface Protein Ultra (CSP Ultra) 82082 50 monotest 

 

Ευκολία χρήσης 
1. Βυθίστε το στυλεό σε 

απεσταγμένο νερό. 

Μην αγγίζετε το 

στυλεό με τα 

δάχτυλα 

 

2. Περιστρέψτε το 

στυλεό, στην προς εξέταση επιφάνεια, ενώ 

συλλέγετε το δείγμα για να μεγιστοποιήσετε τη 

συλλογή του δείγματος στην άκρη του στυλεού 

3. Τοποθετήσετε τον 

στυλεό στο φιαλίδιο. 

Ξεπλύνατε και 

αναδεύσατε για 

τουλάχιστον 5 

δευτερόλεπτα. Το 

χρώμα του 

διαλύματος αλλάζει. 

4. Διαβάστε το αποτέλεσμα μετά από 10 

δευτερόλεπτα. 

 



 

 

Ανίχνευση υπολειμμάτων καθαριστικών & απορρυπαντικών  

Detergents Detector 
Ευαισθησία, Αξιοπιστία, Επαναληψιμότητα, Ταχύτητα, ημι-ποσοτικός προσδιορισμός 

• Έτοιμο προς χρήση 

• γρήγορο τεστ για ημι-ποσοτική ανίχνευση 

� κατάλοιπα απορρυπαντικών  

� επιφανειο-δραστικές ουσιών σε εξοπλισμό επεξεργασίας, συντήρησης τροφίμων ή σε δοχεία  

γάλακτος μετά την διαδικασία καθαρισμού τους 

και 

� ανίχνευση απορρυπαντικών στο νωπό γάλα 

• Αποτελέσματα διαθέσιμα σε 60΄΄ που επιτρέπουν άμεσες διορθωτικές ενέργειες 

• Υψηλή ευαισθησία, ανιχνεύει 0,0125 %. Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος δείχνει το επίπεδο 

καθαρότητας 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση 

• Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα HACCP, παρακολούθηση περιοχών υψηλού κινδύνου, έλεγχος 

αποτελεσματικότητας καθαρισμού 

• Γρήγορα, ορατά αποτελέσματα συμβάλλουν στην ανάπτυξη "κουλτούρας υγιεινής 

• Μεγάλος χρόνος ζωής:24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής  

 

* Ξενοδοχεία, εστιατόρια, φαρμακευτικές εταιρείες, εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, ιχθυοτροφεία 

 
A product of menidiMedica. The 1

st
 Greek Biotechnology Company 

 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 
Lactopast Biomedix Detergents Detector 82111 50 monotest 

 

 

Ευκολία χρήσης 

 

1. Προσθέστε 500 μl δείγματος στο προ 

γεμισμένο φιαλίδιο 

 
2. Αναμείξτε καλά για τουλάχιστον 2 

δευτερόλεπτα 

 
3. Διαβάστε το αποτέλεσμα μετά από 60 ΄΄ 

 
 

 



 

 

 

Ανίχνευση D-Γλυκόζης και Λακτόζης  

StaviCheck Combi 
Ευελιξία, Ευαισθησία, Επαναληψιμότητα, Αξιοπιστία,  

Ταχύτατος Ποιοτικός &  Ποσοτικός προσδιορισμός 

 

 

• Ανίχνευση καθαρότητας επιφανειών 

• Υψηλή ευαισθησία, Όριο ανίχνευσης D-γλυκόζης (L.O.D. 0,97 μmol) και λακτόζης (L.O.D. 2,05 μmol) 

σε επιφάνειες 

• Η γλυκόζη είναι υδατάνθρακας που βρίσκεται σε αφθονία στο 85% των τροφίμων και η λακτόζη ένας 

δισακχαρίτης που υπάρχει σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση 

• Αποτελέσματα διαθέσιμα σε 60΄΄ που επιτρέπουν άμεσες διορθωτικές ενέργειες 

• Συμμόρφωση με τις τρέχουσες οδηγίες για δοκιμές πρωτεϊνών στο HTM 0105, συμμορφώνεται με το 

πρότυπο ISO 18593:2018, 17604:2015, κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 που αποτελούν μέρος των 

προγραμμάτων HACCP και GMP  

• Ιδανικό για την παρακολούθηση της υγιεινής επιφανειών σε περιβάλλον όπου γίνεται μεταποίηση 

προϊόντων διατροφής 

 

 
A product of menidiMedica. The 1

st
 Greek Biotechnology Company 

 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

StaviCheck Combi 82083 50 monotest 
 

Ευκολία χρήσης 
5. Βυθίστε το στυλεό σε 

απεσταγμένο νερό. 

Μην αγγίζετε το 

στυλεό με τα 

δάχτυλα 

 

6. Περιστρέψτε το 

στυλεό, στην προς εξέταση επιφάνεια, ενώ 

συλλέγετε το δείγμα για να μεγιστοποιήσετε τη 

συλλογή του δείγματος στην άκρη του στυλεού 

7. Τοποθετήσετε τον 

στυλεό στο φιαλίδιο. 

Ξεπλύνατε και 

αναδεύσατε για 

τουλάχιστον 5 

δευτερόλεπτα.  

Το χρώμα του 

διαλύματος αλλάζει. 

8. Διαβάστε το αποτέλεσμα μετά από 30 – 60 ΄΄ 

 


