
Catalogue
2021

Phân phối ủy quyền bởi

www.vitechltd.vn

Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi
 và Phân tích môi trường

Giải pháp que thử nhanh dùng trong
kiểm nghiệm



Que thử nhanh SENSIStrip

Lợi ích của que thử nhanh SENSIStrip

 

 
 
 

 
 

 

CHẤT GÂY DỊ ỨNG
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Chất gây dị ứng thực phẩm là các protein thực phẩm có thể gây ra các phản ứng dị 
ứng, thậm chí gây tử vong ở những người nhạy cảm. Ngay cả khi nồng độ chất gây dị 
ứng cực thấp cũng có khả năng gây ra các triệu chứng dị ứng. 90% các trường hợp dị 
ứng thực phẩm là do 8 loại thực phẩm phổ biến sau đây: sữa, trứng, đậu phộng, cá, 
động vật có vỏ, hạt cây, lúa mì và đậu nành.

Chỉ thị của EU 2003/89/EC yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm phải dán nhãn sản 
phẩm nếu có chất gây dị ứng. Ngoài ra, chỉ thị này bao gồm danh sách các thành phần 
thực phẩm được phân loại là có khả năng gây dị ứng hoặc không dung nạp. Nhiều quốc 
gia khác trên thế giới có các luật tương tự yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm dán 
nhãn các sản phẩm có khả năng gây dị ứng.

Que thử nhanh là công cụ hoàn hảo để kiểm soát khả năng nhiễm chéo với các chất 
gây dị ứng thực phẩm, tránh việc thực hiện thêm các phép phân tích khác, do vậy giảm 
đáng kể thời gian QC cần thiết để đưa một lô sản phẩm thực phẩm ra thị trường. Với 
thời gian ủ chỉ vài phút, các bộ xét nghiệm rất dễ sử dụng để kiểm soát ở các giai đoạn 
khác nhau của quy trình sản xuất thực phẩm, nước rửa và thiết bị.

• Độ nhạy cao, giới hạn phát hiện thấp
• Kết quả bán định lượng được cung cấp bằng thẻ giá trị
• Không yêu cầu người dùng có trình độ cao
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Tăm bông lấy mẫu SENSISwab MỚI!
Sản phẩm Mô tả sản phẩm Số lượng mẫu phết Mã số

SENSISwab kit 10 ml dung dịch mẫu phết, 5 Mẫu phết, 5 Ống mẫu  
10x5: Cung cấp 5 bộ kit riêng với số lượng 10 phản ứng mỗi bộ

5 
50

HU0030101  
HU0030102

Sản phẩm LOD (ppm) thành phẩm LOD (µg/cm²) Bề mặt Số phản ứng Mã số

SENSIStrip INgezim 
Total Milk CROM 2,5 0.125 µg/swap 25 tests 30.MLK.K42

SENSIStrip INgezim 
BLG CROM 2.5 0.25 µg/swap 25 tests 30.BLG.K.42

SENSIStrip INgezim 
Casein CROM 2.5 0.25 µg/swap 25 tests 30.CAS.K.42

SENSIStrip INgezim 
Ovo CROM 2.5 0.125 µg/swap 25 tests 30.OVO.K.42

Phân phối ủy quyền bởi công ty Vitech Development I www.vitechltd.vnPhân phối ủy quyền bởi công ty Vitech Development I www.vitechltd.vn

Que thử nhanh SENSIStrip 
Sản phẩm LOD thành phần thực phẩm LOD (µg/cm²) Bề mặt Số phản ứng Mã số

SENSIStrip Almond
MỚI! 2.5 ppm 0.07 20 tests HU0030110

SENSIStripCasein 20 ppm 2 20 tests HU0030091
SENSIStrip 
Crustaceans 
(Tropomyosin) MỚI!

25 ppb 0.2 20 tests HU0030115

SENSIStrip Egg 1 ppm 0.2 20 tests HU0030093
SENSIStrip Fish 1 ppm 0.2 20 tests HU0030094
SENSIStrip Mustard 
MỚI! 2.5 ppm 0.07 20 tests HU0030125

SENSIStrip Peanut 
MỚI! 2.5 ppm 0.2 20 tests HU0030128

SENSIStrip  Soy 10 ppm 2 20 tests HU0030096

SENSIStrip  Gluten 2 ppm 2 20 tests HU0030097

SENSIStrip Cashew

SENSIStrip Shellfish
SENSIStrip Total Soy Protein

2.5 ppm

0.1 ppm
2.5 ppm

0.07

-

0.07

20 tests

20 tests
20 tests

HU0030113

HU0030092
HU0030132

SENSIStrip Casein 0.5 ppm 0.01 20 tests HU0030112



 

Bộ sản phẩm que thử nhanh - Smart Strip

MYCOTOXINS
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Thuật ngữ “mycotoxin" để chỉ một nhóm chất chuyến hóa thứ cấp độc hại tạo ra bởi nấm 
mốc. Có hàng trăm độc tố nấm mốc tồn tại trong tự nhiên, tuy nhiên chỉ một số ít có liên 
quan đến nông sản thực phẩm: aflatoxins, deoxynivalenol, fumonisins, ochratoxin, độc tố 
T-2 và HT-2 và zearalenone.

Động vật tiêu thụ thức ăn bị nhiễm độc tố nấm mốc không chỉ bị ảnh hưởng đến sức khỏe
mà còn gây ra hiệu ứng domino dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế cho toàn ngành chăn nuôi
và gây thêm rủi ro cho sức khỏe con người khi tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm có nguồn gốc
từ động vật hay sữa. Các hợp chất này được cho là có liên quan đến nhiều bệnh ở người,
động vật, đồng thời là mối đe dọa đến ngũ cốc và các mặt hàng khác.

Độc tố nấm mốc không chỉ liên quan đến ngũ cốc, cà phê, ca cao, rượu và gia vị, mà còn 
liên quan đến ngành công nghiệp sữa, đặc biệt là aflatoxin M₁.... Hơn nữa, một mối quan 
tâm khác liên quan đến các độc tố và đồng vị mới, gọi là độc tố nấm mốc ẩn, được phát 
hiện gần đây.

Các bộ que thử nhanh Smart Strip giúp phát hiện nhanh chóng, chính xác các chỉ tiêu độc 
tố nấm mốc phổ biến trong các nền mẫu đa dạng. Các sản phẩm dễ dàng sử dụng, tiết kiệm 
chi phí và được đóng gói với nhiều định dạng khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.
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Sản phẩm

Que thử nhanh Smart Strip
Mục tiêuSản phẩm Mô tả sản phẩm Đóng gói Mã số

2-75 bbp
hoặc 10-375 ppb (phương pháp pha loãng)

20 tests
50 tests

MA810
MA850Smart Strip AFLA Aflatoxins

150-4.000 bbp
hoặc 750-20.000 ppb (phương pháp pha loãng)

20 tests
50 tests

MF800
MF850Smart Strip FUMO Fumonisins

50-1.000 bbp
hoặc 100-2000 ppb (phương pháp pha loãng)

20 tests
50 tests

MZ800
MZ850Smart Strip ZON Zearalenone

Smart Strip AFLA B1 1-75 bbp
hoặc 5-375 ppb (phương pháp pha loãng)

20 tests
50 tests

MA820
MA870Aflatoxin B1
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125-12.500 bbp MD800
MD850Smart Strip DON Deoxynivalenol 20 tests

50 tests



Các que thử nhanh phát hiện GMO

CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENE
(GMO)
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Trong những năm qua, việc trồng trọt các giống hoa màu biến đổi gene (GM) đã tăng đáng 
kể trên toàn cầu. Sự gia tăng sản xuất này đi kèm là một quy trình phê duyệt toàn cầu 
phức tạp và không ngừng thay đổi đối với các sản phẩm GM. Vì thế rất cần tới các 
phương pháp đánh giá thực phẩm và các sản phẩm nông sản có chứa yếu tố biến đổi 
gene để phục vụ cho giao thương quốc tế.
Eurofins Technologies cung cấp một loạt các sản phẩm xét nghiệm GMO bao gồm que 
thử nhanh giúp kiểm tra GMO nhanh chóng tại thực địa.

Các sản phẩm que thử nhanh của Eurofins Technologies cho phép phát hiện tại chỗ GMO 
một cách nhanh chóng, phân tích các loại cây trồng biến đổi gen phổ biến như , ngô, đậu 
nành, mù tạt/dầu cải, bông.
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Que thử nhanh (GMO - AP Testing)
Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đóng gói Mã số
CP4EPSPS (RR) LFS kit Hạt đậu nành (0.1%) 100 tests AID 040
CP4EPSPS (RR) LFS kit Hạt ngô (0.1%) 100 tests AID 042
CP4EPSPS (RR) LFS kit Hạt ngô (0.1%) 100 tests AID 043
Cry1Ac LFS kit Hạt bông (0.25%) 100 tests AID 044
Cry1Ab LFS kit Hạt ngô (0.8%) 100 tests AID 045
Cry2A LFS kit Hạt bông (0.25%) 100 tests AID 046
Cry2A LFS kit Hạt ngô (1%) 100 tests AID 047
Vip3A LFS kit Hạt ngô (0.25%) 100 tests AID 048
Cry1F LFS kit Hạt ngô (0.5 %) 100 tests AID 050
eCry3A and Cry3Bb combined LFS kit Hạt ngô (0.5 %) 100 tests AID 058
Cry3Bb LFS kit Hạt ngô (0.2%) 100 tests AID 060
Cry34Ab1 LFS kit Hạt ngô (0.1%) 100 tests AID 062

Que thử nhanh (GMO)
Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đóng gói Mã số
Cry1Ac LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của bông 100 tests AID 032
Cry1F LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của ngô/bông 100 tests AID 033
Cry2A LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của ngô/bông 100 tests AID 026
Vip3A LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của ngô/bông 100 tests AID 031
Cry1Ab LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của ngô 100 tests AID 041
CP4EPSPS (RR) LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của ngô/đậu nành 100 tests AID 025
HPPD LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của đậu nành, bông 100 tests AID 024
PAT/Pat LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của ngô 100 tests AID 029
Cry1Ac/Cry2A Chỉ sử dụng cho hạt của bông 100 tests AID 037
Cry1Ac/Cry2A Sử dụng cho lá, hạt của bông 100 tests AID 038
Cry1Ab/CP4EPSPS (RR) Sử dụng cho lá, hạt của ngô 100 tests AID 036
Cry1Ac/Cry2A/CP4EPSPS(RR) Sử dụng cho hạt của bông 100 tests AID 034
Cry1Ac/Cry2A/CP4EPSPS(RR) Sử dụng cho lá/hạt của bông 100 tests AID 035
CP4EPSPS (RR) LFS kit Sử dụng cho lá, hạt của bông 100 tests AID 039
PAT/bar LFS kit Sử dụng cho lá/hạt của mù tạt hoặc cải dầu 100 tests AID 049

Sử dụng cho lá và hạt của ngô 100 tests AID 057
Cry3Bb LFS kit Sử dụng cho lá và hạt của ngô 100 tests AID 054
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MÔI TRƯỜNG VÀ NƯỚC
Nước rất quan trọng đối với sự sống, là nguồn tài nguyên quý giá nhất trên hành tinh. Do đó, 
nước được bảo vệ bởi nhiều luật và quy định về môi trường trên khắp thế giới. Các quy định 
này không chỉ đề cập đến nước uống mà còn bao gồm toàn bộ chu trình nước như nước 
bề mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt, công nghiệp và nước thải.

Do các ứng dụng của nước rất đa dạng, các thử nghiệm kiểm tra với nước cần có tính linh 
hoạt cao để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phân 
tích truyền thống thường có thể tốn kém và mất thời gian. Trong khi đó, các bộ xét nghiệm 
kiểm tra của Eurofins Technologies cho phép kiểm tra tại chỗ, chính xác, cung cấp kết quả 
nhanh chóng, với chi phí thường thấp hơn so với các phương pháp truyền thống.

Độc tố tảo
Các sản phẩm que thử nhanh kiểm tra độc tố tảo với nhiều định dạng và phù hợp với các ứng 
dụng khác nhau, giúp đáp ứng nhu cầu kiểm tra nhanh chóng mục tiêu thử nghiệm của khách 
hàng bao gồm các chỉ tiêu:
Anatoxin-a (VFDF), Cylindrospermopsin, Microcystins, Saxitoxin (PSP)

Thuốc trừ sâu (bao gồm Glyphosate)
Bộ que thử nhanh glyphosate giúp phát hiện glyphosate trong các nền mẫu khác nhau bao 
gồm nước, mật ong, cà phê, ngũ cốc, các loại đậu và yến mạch.
Bộ que thử nhanh Atrazine giúp phát hiện hai trong số các loại thuốc trừ sâu phổ biến nhất 
được sử dụng ở Hoa Kỳ (atrazine-3ppb và simazine-4ppb).

Kiểm tra nước và môi trường với que thử nhanh
Eurofins Abraxis
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Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin và cập nhật nhanh nhất sản phẩm

của chúng tôi tại: vitechltd.vn/vn/san-pham

Que thử nhanh kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật
Sản phẩm Độ nhạy Đóng gói Mã số

atrazine-3ppb simazine-4 ppb 20 tests 500009Atrazine, Dipstick, 20-test

Glyphosate, Dipstick 2.5 bbp   5 tests
20 tests

500098
500095

Que thử nhanh kiểm tra độc tố tảo
Sản phẩm Khoảng phát hiện Đóng gói Mã số

0.5-10 bbp

1-5 bbp

1-10 bbp

1-5 bbp

0.3-3 bbp

520029
520030

520019
520020

520023
520022

520016
520017

520046

Cylindrospermopsin
with QuikLyse™ Feature

Microcystins with QuikLyse™ Feature,
Source Drinking Water

Microcystins with QuikLyse™ Feature,
Recreational Water

Microcystins, Finished
Drinking Water, 0.5 - 5 ppb

Microcystins, Finished
Drinking Water, 0.3 - 3 ppb

Anatoxin-a (VFDF) 0.4-2.5 bbp   5 tests
20 tests

  5 tests
20 tests

  5 tests
20 tests

  5 tests
20 tests

  5 tests
20 tests

20 tests

500098
500095
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