
    AflaTest WB SR+ имуноафинитетни колонки за
измерване съдържанието на афлатоксини в храни и

фуражи

     AflaTest  WB  SR+ е  нов  метод  за  определяне  на
афлатоксини B1, B2, G1, G2, M1, M2 и стеригматоцистин с
помощта  на  3ml колонки,  използвайки  моноклонална
имуноафинитетна  хроматография.  Този  тип
иминоафинитетни  колонки  са  с  широк  отвор и  са
предпочитани  от  повечето  лаборатории,  поради  по-добрата
бързина  на  теста  и  са  идеално  средство за  първоначалната
пречистваща стъпка при HPLC анализи. 

    AflaTest WB SR+ е уникално проектиран да максимизира
аналитичния добив в присъствието на високи концентрации
на  органични  разтворители,  като  ацетонитрил  (30%)
или метанол (40%). Методът за подготовка на пробата може да
се  използва  за  широк  диапазон  от  типове  проби
и води до  опростяване на работния процес  и намаляване на
времето за постигане на резултат.

     AflaTest WB SR+ е най-новият член на нарастващата гама от
LC  и  LC-MS/MS  3  mL  колонки  с  широк  отвор за
първоначално  пречистване, предоставящи  отлична
производителност  и  надеждни,  прецизни данни  на
контролните лаборатории по целия свят.

         
              ПРЕДИМСТВА

Комбиниран  метод   –  откриване  и  количествено
определяне на всеки един от афлатоксините B1, B2, G1,
G2, M1, M2 и стеригматоцистин,  чрез  HPLC,  UPLC,
LC‐MS or LC‐MS/MS оборудване.

Изключителна производителност –   аналитичен
добив  по-голям  от  90%,  при  подправки,  билки,
зърнени храни, фуражи, фъстъци и фъстъчено масло.

Толерантен -  патентованите   антитела се представят
добре  в  присъствието  на  30%  ацетонитрил  или  40%
метанол.

Широк обхват -  Открива общото ниво на  
  афлатоксини на нива от 0,05 ng до 1000 ng.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Кат. No. Описание

176004746   AflaTest WB SR+ колонки (25 бр./ кутия)

176004754 AflaTest WB SR+ LC кит (100 бр. колонки + 1 набор стандарти) 

G1118 Преходник за колонки тип WB (6 бр.)

G4033 Микропипетор 1 mL

20050 Градуиран цилиндър, 50 мл

20100 Цифрова везна с AC адаптер

20200 Миксер със стоманена кана

20250 Градуиран цилиндър, 250 мл

20656 Накрайници за 1 мл микропипетор (100 бр.)

20700 Пластмасова бутилка, 500 мл.

21010 Държач за кювети

21040 Стойка за работа с две гнезда и една въздушна помпа

21045 Стойка за работа с четири гнезда и две въздушни помпи

31240 VICAM филтърна хартия, 24 см (100 бр.)

31955 Микрофибър филтър, 1.5 µм, 11 см (100 бр.)

34000 Кювети (250 бр. / опак.)

G1113 10X концентрат PBS (150 mL)

G1105 5X концентрат 2% Tween PBS, 300 mL

G35016 Метанол HPLC grade (4 x 4 L)

36010 Пластмасови чаши за еднократна употреба (25 бр. / опак.)

20300 Стъклен буркан блендер Eberbach

36020 Фунии за филтриране, 65 мм (10 бр. / опак.)

36022 Фунии за филтриране, 105 мм (4 бр. / опак.)

715007173 AflaTest WB SR+ инструкция за употреба


