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Специализиран уред за измерване съдържанието на микотоксини 

в храни и фуражи – Vicam Series 4EX флуорометър 
 

 

Фирма VICAM а Waters Business предлага оборудване за количествено 

измерване на нивото на микотоксини в храни и фуражи на базата на специално 

разработен за целта уред – VICAM Series-4EX флуорометър.    
 

Флуорометърът Vicam Series-4EX е 

специално проектиран уред за количествено 

определяне нивото на микотоксини в храни и 

фуражи, като за изготвяне на необходимите за 

измерването проби се използват специализирани 

Vicam имуноафинитетни колонки за определяне 

нивата на замърсяване със следните видове 

микотоксини: афлатоксини, охратоксин, фумонизини 

и зеараленон. 

 

Специализираният уред за измерване на 

микотоксини Vicam Series-4EX дава прецизни 

резултати, сравними с точността на HPLC оборудване. Резултатът от измерването се изписва на 

дисплея на уреда и се разпечатва на вградено принтиращо устройство. Уредът Vicam Series-4EX 

разполага с достатъчен капацитет за съхраняване на всички VICAM микотоксикологични 

протоколи и калибриращи нива, както и на резултатите от 375 теста. Резултатите от измерванията 

се показват в числов вид във съответните мерни единици - ppm, ppb, ppt, mg/kg, µg/kg, или ng/kg. 

 

 

Флуорометърът на VICAM  -  Series-4EX, е част от тестовата система на Vicam, специално 

създаден за да бъде използван с  имуноафинитетните колонки на Vicam. С уреда се работи лесно. 

Чрез сензорен бутон от клавиатурата се избира кой микотоксин ще бъде измерван – афлатоксин, 

афла B, охратоксин, фумонизини, зеараленон. Чрез съобщения на дисплея флуорометърът   

посочва всяка следваща стъпка от процеса на измерването. След изолирането на микотоксина с 

имуноафинитетна колонка на VICAM, пробата се поставя в специално за целта гнездо във 

флуорометъра. Уредът отчита флуоресценцията на пробата и резултата се появява в числов вид на 

дисплея му. Резултатът от измерването се запомня в паметта на флуорометъра, като естествено 

може да бъде веднага разпечатан от вградения в уреда  принтер.  
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Флуорометърът е с микропроцесорно управление и разполага с ксенонова лампа с много 

дълъг живот – над 200 000 теста. Уредът Vicam Series-4EX има вграден часовник и показва 

времето на последната калибровка, както и напомня при необходимост от ново калибриране.  

Флуорометърът разполага с памет с голям капацитет – запомнени са всички тестови 

протоколи на VICAM и техните калибриращи стойности, както и до 375 тестови резултата, които 

да се разпечатат или прехвърлят на голям компютър.  

Уредът измерва екстремно ниски  РРT  концентрации на микотоксини. Запомнените 

тестови протоколи осигуряват числовия  резултат в РРM, РРB, PPT, mg/kg или  ng/kg  

концентрация, без да се налага преизчисление. 

 

 

 

Предимства: 
 

Простота – Не се изискват специални умения за работа с лабораторно оборудване - избирате тест, 

поставяте пробата, прочитате резултата 

 

Всеобхватност – Запомнени са до 20 тестови протокола, 375 тестови резултата и калибриращи 

параметри за всеки тестови протокол 

 

Прецизност – числов резултат в PPM, PPB, PPT, mg/kg, µg/kg, ng/kg 

 

Дълъг живот – Над 200 000 теста без смяна на лампата 

 

Стабилност – дълъг период между калибриранията 

 

 

 

 

Начин на работа с флуорометър Series-4EX 
 

Подготвяне на пробата 

 Изолиране на микотоксина чрез използване на VICAM имуноафинитетна колонка 

 

Извършване на тест 

 Изберане на тестови протокол 

 Калибриране на флуорометъра 

 Поставяне на пробата за отчитане 

 Извършване на теста 

 

Прочитане на резултатите 

 Получените резултати се запаметяват в паметта на флуорометъра и се изписват в числов 

вид на екрана му. Резултатите могат да бъдат разпечатани на хартия, посредством 

вграденото в уреда печатащо устройство или да бъдат прехвърлени на компютър. 
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Имуноафинитетни колонки  за измерване съдържанието на микотоксини 

в храни и фуражи с Vicam Series 4EX флуорометър 
 

Afla B имуноафинитени колонки 
 

Vicam Afla B имуноафинитетните колонки служат за изолиране и 

отчитане на афлатоксини B1 и B2 в зърнени храни, фуражи и ядки 
с използване на специализиран уред Vicam Series 4EX Флуорометър. 

Като резултат се получава общото замърсяване на пробата с 

микотоксини Afla B1 и B2.  Методът е чувствителен, удобен и бърз - измерването може да бъде 

извършено в рамките на 10 мин,  като нивото на отчитаното замъсяване при зърнени храни, 

фуражи и ядки е от 1 до 300 ppb.  

 

 

Afla M1 FL
+
 имуноафинитени колонки 

 

Vicam Afla M1 FL
+
 имуноафинитетните колонки са подходящи за 

определяне съдържанието на афлатоксин М1 в мляко с използване на 

специализиран уред Vicam Series 4EX Флуорометър. Измерването се 

извършва в рамките на 25 мин, като нивото на отчитаното замърсяване 

е в обхвата от 12,5 ppt до 200 ppt. 

 

 

Afla Test имуноафинитени колонки 
 

Vicam AflaTest имуноафинитетните колонки са подходящи за 

определяне съдържанието на афлатоксините B1, B2, G1 и G2 във 

фуражи, зърнени храни и фъстъци, както и афлатоксин M1 в млечни 

продукти, с използване на специализиран уред Vicam Series 4EX 

Флуорометър. AflaTest е безопасен и лесен тест, който се извършва за по-малко от 10 мин. 

Измерването дава прецизни резултати в широк диапазон – измерва нива от 0,1 ppb до 300 ppb. 

 

 

Fumoni Test имуноафинитени колонки 
 

Vicam FumoniTest имуноафинитетните колонки са подходящи за 

определяне съдържанието на фумонизини B1, B2 и B3 в царевица с 

използване на специализиран уред Vicam Series 4EX Флуорометър. 

Измерването дава прецизни резултати, като нивото на отчитаното 

замъсяване при царевица е от 0,25 до 10 ppm. 

 

 

Ochra Test имуноафинитени колонки 
Vicam OchraTest имуноафинитетните колонки са подходящи за 

определяне съдържанието на микотоксина охратоксин-A (OTA) в 

зърнени храни, фуражи и кафе с използване на специализиран 

уред Vicam Series 4EX Флуорометър. Нивото на отчитаното 

замъсяване е от 1 до 100 ppb.  
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Zearala Test имуноафинитени колонки 
 

Vicam ZearalaTest имуноафинитетните колонки са подходящи за 

определяне съдържанието на микотоксина зеараленон с помощта на 

специализиран уред Vicam Series 4EX Флуорометър. Методът на 

измерване използва принципа на моноклонална имуноафинитетна 

хроматография, като изолира и отчита микотоксина зеараленон в пшеница и царевица. Методът е 

изключително лесен и измерването може да бъде извършено в рамките на 15 мин. Измерването 

дава прецизни резултати, като нивото на отчитаното замъсяване при зърнени храни, фуражи и 

ядки е от 0,1 ppm до 5 ppm. 

 

 

Базов пакет за измерване съдържанието на микотоксини в храни и 
фуражи – Vicam Series 4EX флуорометър 

 

 

 
 

 


