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Описание 

Eco Test Easy MRL са бързи (стрип) тестове за 

едновременно определяне на тетрациклинови и 

бета-лактамни антибиотици в сурово или 

пастьоризирано краве, овче, козе мляко или в 

смесено мляко.Температурата на измерваното 

мляко трябва да бъде в интервала от 4°C до 37°C. 

Принцип на работа 

Бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за 

определяне на тетрациклинови и бета-лактамни 

антибиотици в мляко работят на базата на специфична реакция на антиген и антитяло и 

имунохроматография. Наличието на споменатите антибиотици в пробата от мляко води до 

промяна на цветните индикатори върху тестовата лента, в зависимост от концентрацията на 

антибиотика. 

Опаковка 

Бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за определяне на тетрациклинови и бета-лактамни 

антибиотици в мляко се предлагат в удобни опаковки от по 8 теста в контейнер. Една кутия 

съдържа 12 контейнера, във всеки от които има по 8 теста, т.е. една кутия съдържа 96 теста. 

Допълнителни аксесоари 

За удобна работа с бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за определяне на 

тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко се предлагат пипети и връхчета за 

пипети за работа с пробите от мляко, както и таймер и етажерка за подреждане на пробите.  

Съхраняване на пробите 

Съхранението на тестовете тип Eco Test Easy MRL за определяне на тетрациклинови и бета-

лактамни антибиотици в мляко се извършва при температура от 2 to 8 °C, без те да бъдат 

замразявани. Прекъсването на този температурен режим за до 20 дни, с цел транспортиране 

и доставка, не оказва влияние върху качеството на тестовете. Пориодът на годност на 

тестовете е 12 месеца от датата на производство, при правилен режим на съхранение. 
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Начин на работа с бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за определяне на 
тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в млякo. 

 

1. Подготовка на 

пробата от мляко. 

- Тестваните проби 

от мляко не трябва 

да 

съдържаткаймак . 

- Сложете етикети 

на всяка проба, за да се избегне 

объркване на получените резултати. 

- Тестът работи със сурово или 

пастьоризирано краве, овче или козе 

мляко, както и със смесено мляко. 

- Температурата на измерваното мляко -  в 

интервала от 4°C до 37°C. 

 

 

2. Подготовка за 

теста. 

- Пригответе 

необходимия брой 

тестови гнезда. 

- Сложете етикети на 

тестовите гнезда, за 

да се избегне объркване на получените 

резултати. 

- Закрепете здраво тестовите гнезда в 

тестова етажерка или по друг начин се 

подсигурете срещу разливане или смесване 

на пробите 

  

      

3. Зареждане на 

пробата от мляко 

в контейнер. 

- Използвайки 

пипета, вземете 

200 μL проба от 

млякото и я 

изсипете в 

контейнера за проба. 

- Разбъркайте добре пробата от мляко с 

връхчето на пипетата до пълното 

разтваряне на тестовия диск, индикатор за 

което е получаването на хомогенен розов 

цвят на пробата. 

 

4. Извършване на 

пробата. 

- След разбъркава-

не на пробата и 

оцветяването й в 

хомогенен розов 

цвят, изчакайте пет 

минути 

-Поставете тесто- вата лента със стрелките 

надолу в контейнера с пробата, като 

тестовата лента трябва да достигне до 

дъното на контейнера. 

- Изчакайте 5 до 6 минути. 
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4. Оценка на 

резултатите. 

- След 

разбъркаване на 

пробата и 

оцветяването й в 

хомогенен розов 

цвят, изчакайте пет 

минути 

 

                   Невалидни резултати 

 

  

Отчитане на резултата. 

Докосвайте тестовата лента 

само в областта, маркирана 

в сив цвят. 

C = контролна линия 

B = β-лактам 

T = тетрациклин 

+ = позитивен резултат 

- = негативен резултат 

  

Линия C 

Линия B 

Линия T 

  

MAX - дълбочина на 

потапяне на тестовата 

лента в пробата от мляко 

  

Тестовата линия 

трябва 

задължително 

да се появи, 

иначе 

резултатите са 

невалидни. 

Пример 1: Не са 

открити 

тетрациклин и 

бета-лактам антибиотици. 

 Пример 2: Открито е наличие на бета-

лактам антибиотици. 

Пример 3: Открито е наличие на 

етрациклин. 

Пример 4: Открито е наличие на бета-

лактам и тетрациклин антибиотици. 

При положителна проба, за 

потвърждаване на резултата, изчакайте 10 

мин. и повторете измерването с друга 

тестова лената. 
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Граница на откриваемост.  

 
 

Видове антибиотици 

β-lactams 
Минимално допустимо от EU 
остатъчно количество  (μg/l) 

 Граница на 
откриваемост 

(μg/l) 

Penicillin G 4 2-4 

Ampicillin 4 3-4 

Amoxicillin 4 3-4 

Oxacillin 30 3-4 

Cloxacillin 30 3-4 

Dicloxacillin 30 6-8 

Nafcillin 30 20-30 

Cefquinom 20 15-20 

Cefacetril 125 50 

Cefalonium 20 6-8 

Cefazolin 50 50 

Cefoperazone 50 5 

Cephapirin 60 8-10 

Ceftiofur 100 50-70 

   

Tetracyclines 
Минимално допустимо от EU 
остатъчно количество  (μg/l) 

 Граница на 
откриваемост 

(μg/l) 

Tetracycline 100 25 

Oxytetracycline 100 35 

Doxycycline 100 20 

Chlortetracycline 100 15 
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MaxSignal® No-mel milk - тест за съдържанието на протеин 
в мляко 

 
 Бързи и лесен метод.  
 Използва модифицирана версия на AOAC метод. 
 Резултатите не се влияят от съдъжанието на меламин в 

пробата. 
Този бърз тест определя концентрациите на протеин в мляко и 
млечни продукти като крем, сладолед, обогатено мляко и 
шоколадови напитки.  
 

 
 
 
 

MaxSignal® Dairy Product Pasteurization Verification Kit - тест за 
пастьоризация на мляко и млечни продукти 

 
 Минимално време за подготовка на пробата.  
 Висока точност и повтаряемост на резултатите. 

 
MaxSignal® Dairy Product Pasteurization Verification е 
колориметричен ензимен тест за контрол на пастьоризацията 
на мляко, кашкавал и други млечни продукти. Млякото 
съдържа определими нива от ензим наречен алкална 
фосфатаза. Границата на деактивиране на алкалната 
фосфатаза в млякото се достига при по-висока температура от 
температурната граница на пастьоризацията. Дестигането на 
деактивиране на алкалната фосфатаза гарантира, че е 
премината температурната граница на пастьоризацията на млечните продукти. Този 
метод се основава на оценка на деактивирането на алкалната фосфатаза в тестваните 
проби от млечни продукти.  
 
 
 

Наименование 
Каталожен 

номер 
Вид на теста Бр. тестове в един кит 

MaxSignal® тест за протеини в мляко 1050-01 оцветяване 1x96 ямки 

MaxSignal® тест за пастьоризация на мляко и 
млечни продукти 

1041-01 ензимен тест 60 теста 
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AuroFlow TM Melamine Strip Test Kit – Бързи тестове за съдържание на 
меламин 

 
 Бърза 7 мин. процедура 
 Без подготовка на пробата 
 Директен резултат  
 Най-чувствителен проточен анализ 

 
AuroFlow TM бързият тест за съдържание на меламин е качествен бърз проточен 

матод за анализ за откриване на остатъци от меламин в необработено краве млако 
или в прясно мляко, приготвено от сухо мляко. Измерването е съставено само от една 
стъпка и не изисква предварителна подготовка на пробата. Тестът е е предвиден за 
използване както в полеви, така и в лабораторни условия. Чувствителността на теста 
е 100 ppb.  
 

 
 
 

 
MaxSignal®  Melamine ELISA Test Kit – ELISA тест за съдържание на 

меламин 
 
 

 Последователни, възпроизводими резултати. 
 Предлага 4 пъти по-голама чувствителност от 

съспоставими тестове на пазара. 
 Лесна подготовка на пробата. 
 Включва прецизни правила за пробоподготовка 

при тестване на шоколад или храни. 
 
 

MaxSignal®  меламин ELISA  има значителни предимства пред други ELISA 
китове. Тестът е оптимизиран за да може да открива концентрации на замърсяване с 
меламин с долен праг на чувстителност от  0,2 ppm. Този кит предлага уникални и 
стабилни протоколи за подготовка на пробата за мляко, мляко на прах, фуражи, месо 
и дори проби като шоколад като предлага ниво на аналитичен добив повече от 80%. 

 
MaxSignal® Melamine ELISA  китът е проектиран като изключително 

чувствителен и е подходящ за скринингов контрол на замърсяването на храни и 
фуражи с меламин. 
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MaxSignal®  Melamine Enzymatic Test Kit – ензимен тест за съдържание на 
меламин 

 
 Много бърз и стабилен ензимно базиран анализ . 
 Не се изисква скъпо оборудване. 
 Висок аналитичен добив и висока чувствителност. 

 
 

MaxSignal®   ензимен тест кит за определяне съдържанието на меламин, 
базиран на Bioo Scientific патентована технология, е бърз колориметричен ензимен 
анализ за определяне съдържанието на меламин в мляко, мляко на прах, бебешко 
сухо мляко, соево мляко, пилешко, яйца на прах, както и фуражи за животни. Този 
кит използва директна ензимна реакция за определяне количеството меламин в 
пробата и е много по-бърз от обикновения анализ, 
базиран на ELISA метод. 
 

Този опростен метод на екстракция и определяне 
съдържанието на меламин позволява анализа (от 
подготовката на пробата и до получаване на резултат) на 
42 проби за около 60 мин. без използване на скъпо 
оборудване. Подготвянето на пробата дори не изисква 
лабораторна среда. Съществуват три разновидности на 
MaxSignal®   ензимен тест кит за определяне 
съдържанието на меламин, като всяка от тях съдържа 
различен брой колонки. Тъй като колонките са 
необхорими само за подготовка на пробата, те могат да 
бъдат регенерирани и използвани многократно.  
 
 
 

Наименование 
Каталожен 

номер 
Вид на теста 

бр. 
тестове в 
един кит 

AuroFlow™ Melamine кит за стрип тест 1091-01 стрип тест 96 

AuroFlow™ Melamine кит за стрип тест 1091-02 стрип тест 192 

MaxSignal® Melamine кит ELISA тест 1077-01 ELISA 1 x 96 ямки 

MaxSignal® Melamine кит за ензимен тест 1042 01;  02;  03 ензимен 1 x 96 ямки 

 
 

Наименование 
Каталожен 

номер 
мляко/мляко 

на прах 
морски 
дарове 

фураж месо шоколад 

AuroFlow™ Melamine кит за стрип тест 1091-01;-02 100 ppb         

MaxSignal® Melamine кит за ELISA тест 1077-01 0.2/0.4 ppm 0.055 ppm 0.5 ppm 
0.055 
ppm 

0.4 ppm 

MaxSignal® Melamine кит за ензимен тест 
1042-01, -02; -

03 
0.2/0.8 ppm   2.0 ppm 2.0 ppm   
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