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ATP - Rengøringskontrol
ATP giver et resultat på 15 sekunder på hvor ren en overflade er og kan bruges i hele køkkenet fra
borde, slicere, skærebrædt, varmekasser og alle overflader der kommer i kontakt med produkter og
meget mere. SystemSure Plus kommer med softwaren SureTrend hvor du kan lave dine prøveplaner,
se resultater og printe rapporter. Med SystemSure får du det komplette hygiejneoverblik!
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

ATP Test
SS PLUS

SystemSURE Plus

US2020-25

UltraSnap test (til overflader)

1 pk. (25 stk.)

1 stk.

US2020

UltraSnap test (til overflader)

1 pk. (100 stk.)

Protein Test
PRO025

Pro-Clean

1 pk. (25 stk.)

PRO100

Pro-Clean

1 pk. (100 stk.)

Hygicult - Desinfektionskontrol
Hygicult anvendes til at verificere om desinfektionsmidlet har gjort det som det skal gøre, nemlig
at dræbe eventuelle bakterier der har overlevet rengøringen. Hygicult er verdens eneste validerede
Dipslide (AOAC & NordVal).
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

Overflade-test
510068010

Hygicult TPC (Totalkim)

1 pk. (10 stk.)

510068012

Hygicult E (Enterobacteriaceae)

1 pk. (10 stk.)

510068267

Hygicult E/B (Enterobacteriaceae/E.coli)

1 pk. (10 stk.)

510068013

Hygicult Y&M (Gær og Skimmel)

1 pk. (10 stk.)

1.13311.0001 Cultura inkubator varmeskab

1 stk.

Listeria-test
SS-L01-20

SwabSure Listeria monocytogenes test

20 stk.

SS-L01-81

SwabSure Listeria monocytogenes test

81 stk.

Saltmåler & pH Måling
Digitale salt og pH målere er simple og præcise måleinstrumenter til bestemmelse af salt og
pH niveau i væsker og produkt.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

Digital saltmåler 0,0 - 33,0% (g/100 ml.)

1 stk.

Saltmålere
4232 PAL-ES3
4210 ES-421

Salt-meter, 0 - 10% salt

1 stk.

3200456564

Salt-meter - LAQUATwin B-721

1 stk.

PCE-PH20S

Indstiks pH Meter

1 stk.

3200456562

pH meter

1 stk.

pH Meter

Fedtmåler til kød og fisk
ATP giver et resultat på 15 sekunder på hvor ren en overflade er og kan bruges i hele køkkenet
fra borde, slicere, skærebrædt, varmekasser og alle overflader der kommer i kontakt med
produkter og meget mere. SystemSure Plus kommer med softwaren SureTrend hvor du kan
lave dine prøveplaner, se resultater og printe rapporter. Med SystemSure får du det komplette
hygiejneoverblik!
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

MFM-992

Fedtmåler - lille sensor

1 stk.

Torry

Fiskfriskhedsmåler, Torrymeter

1 stk.

Enzymsæber / Biofilmbekæmpning
Enzymsæber benyttes til at fjerne biofilm og til at holde det nede.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

1156-5kg

EnzyJet Plus enzymsæbe 1%, 5 kg

Størrelse
5 kg.

1156-25kg

EnzyJet Plus enzymsæbe 1%, 25 kg

25 kg.

1157

EnzyJet 3%, 20 kg (Chokbehandling)

20 kg.

1310

BioFinder, spray til påvisning af Biofilm - 3 stk.

500 ml.

MicroSnap™ - Hurtig mikrobiologi
Med den MicroSnap™ Totalkim test kan du på bare 5-7 timer teste om fx hakket oksekød eller
fiskefars indeholder for mange Totalkim eller E.coli. Metoden er udviklet til at være så simpel at
den kan køres i et supermarked.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

MS-TES100

MicroSnap Total opformering

Antal
1 pk. (100 stk.)

MS-TOTAL100

MicroSnap Total Detektionsnap

1 pk. (100 stk.)

ES100

MicroSnap E.coli Opformering

1 pk. (100 stk.)
1 pk. (100 stk.)

MSEC-100

MicroSnap E.coli Opformering

ENSURE

ENSURE instrument

1 stk.

HMI001

Mini-inkubator varmeblok

1 stk.

Temperaturmåling
Comarks termometre er verdens mest robuste og vi har et termometer til alle behov, herunder
har vi listet nogen af de mest populære modeller. Alle Comark termometre leveres med Food
Diagnostics kalibreringscheck og kan bestilles med UKAS kalibrerings Certifikat.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

3807774/
PDQ400

PDQ400 Digitalt termometer m. Hurtig svartid

1 stk.

3615208/FPP

Kombineret Infrarød og Indstiks temp. -40°C to +200°C

1 stk.

3613682/C20

Simpelt prisbilligt termometer -40°C to +125°C

1 stk.

4380240/
HT100

HT100 Data Recorder, HACCP Touch

1 stk.

EL-USB-TPLCD-PROBE

Temperatur Data Logger med probe

1 stk.

Artsdifferentiering
Med disse simple test kan du kontrollere om du har kød med mere end 1%
af andre dyrearter. Testen tager 12 minutter at lave og kræver ikke specielt
udstyr, alt er med i kittet og kan anvendes af alle.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

KIT060S

Hest i råt kød

5 stk.

KIT062S

Okse i råt kød

5 stk.

KIT063S

Får i råt kød

5 stk.

KIT064S

Fjerkræ i råt kød

5 stk.

Håndhygiejne
God håndhygiejne er ekstremt vigtig i produktion af levnedsmidler og med
disse værktøjer, kan man på en nem og simpel måde træne personale i få gode
rutiner omkring håndhygiejne, ved at synliggøre hvor man ikke får vasket nok.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

HWD-001

Handwash demokit

50 tests

GGG

GloGerm UV håndlotion, 250 ml.

1 stk.

GLOMGGOL

GloGerm UV olie, 250 ml.

1 stk.

GGPW

GloGerm UV pulver

1 stk.

6085

Kraftig UV-lampe, 21 LED

1 stk.
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