
   DON-NIV WB комбинирани имуноафинитетни
колонки за едновременно определяне на

микотоксините деоксиниваленол и ниваленол

DON-NIV  WB  test  е  нов  комбиниран  HPLC  метод  за
едновременно  откриване  на  деоксиниваленол  и  ниваленол  с
използване на 3 mL колонки. Този тип имуноафинитетни колонки
с широк отвор са предпочитани от повечето лаборатории, поради по-
добрата бързина на теста и са идеални за пречистващата стъпка при
HPLC.  

Деоксиниваленолът  (ДОН)  е  микотоксин  от  групата  на
трихотецените,  продуциран от  някои гъбички Fusarium,  които се  развиват  върху
пшеницата,  ечемика  и  царевицата.  Известен  още  и  като  вомитоксин  поради
въздействието си върху храносмилателната система при животните, ДОН нарушава
нормалния прием на храна и наддаване на тегло. ДОН силно понижава прираста и
предизвиква аборти, а птиците понижават носливостта си.

Ниваленол  (NIV)  е  микотоксин  от
трихотеценовата група. В природата се среща главно
в гъби от вида Fusarium. Видът Fusarium принадлежи
към  най-разпространените  гъби,  произвеждащи
микотоксин,  в  умерените  райони  на  северното
полукълбо,  поради  което  те  представляват
значителен  риск  за  производството  на  хранителни
култури.
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Предимства на метода:

Специализиран  метод  –  разработен  специално  за  работа  с  HPLC
оборудване 

Удобство  при  работа –  директно  отчитане  на  общото  количество
деоксиниваленол и ниваленол

Гъвкавост – с приложение за различни видове зърнени храни

Бързина –  15  мин.  за  получаване  на  резултат,  след  приготвяне  и
екстрахиране на пробата

Лесен метод – използване на класическа, лесна и удобна процедура.
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Каталожен номер     Описание

176002933 DON-NIV WB имуноафинитетни колонки (25 бр./кут.)

715003600 DON-NIV WB ръководство на потребителя

31240 Нагънати филтри – с диаметър 24 см.

600001106 Лентов филтър – 25бр.

34000 Кювети за еднократна употреба (250 бр./кут.)

23040 Вортекс миксер

20250 Градуиран цилиндър, 250 мл.

21020 Стойка за помпа с една позиция

35016 Метанол с HPLC чистота (4x4 литра)

G1118 Преходник за колонки с широк отвор (6)
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