LactoSens®R
Biosenzorický testovací set na
stanovenie laktózy v širokom
rozsahu delaktózovaných
výrobkov alebo výrobkov
s nízkym obsahom laktózy
Distribútor:

ečny
Ochutený
ápoj
mliečny
sokým
nápoj
m bielkovín

Zabezpečte robustné zdokumentovanie prehlásenia
o nízkej laktóze alebo bez laktózy pre každú šaržu

Nový LactoSens®R je použiteľný pre väčšinu mliekarenských výrobkov a dostupný pre
všetky bežne používané laktázy, vrátane NOLA® Fit
Kontrola a verifikácia koncentrácie laktózy je náročná
kvôli

LactoSens®R poskytuje rýchle a spoľahlivé výsledky
pre široký rad mliekarenských výrobkov

Vysokému časovému tlaku na uvoľnenie šarže

Rýchle výsledky za pár minút

Veľkej rozmanitosti delaktózovaných výrobkov na
testovanie

Vysoká presnosť vďaka robustnej čítačke a
továrensky kalibrovaným senzorom

Prísnym požiadavkám na metódy testovania od
kontroly kvality, obchodných reťazcov a auditov

Spoločnosťou NordVal garantovaná a certifikovaná
zhoda pre úroveň 0,01%

Časovej náročnosti na implementáciu pre
každodenné používanie

Intuitívne programové vybavenie pre jednoduché
používanie a minimálny čas potrebný na zaškolenie

LactoSens®R potvrdzuje svoju robustnosť a odolnosť v rozšírenom rozsahu merania pre
široký rad mliekarenských výrobkov
Rozsah merania
Vzorky mlieka s koncentráciami laktózy pokrývajúcimi
celý rozsah merania (0,008 - 0,2%) ukazujú výnimočnú
koreláciu (smernica 1,010) s HPLC s odchýlkami menej
ako ±10%.

Robustný a odolný
LactoSens®R poskytuje presné výsledky aj v prítomnosti
ovocných prípravkov a ochucujúcich zložiek.
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Ovocný
jogurt

Káva
Čokoládové
s mliekom
mlieko

Mliečny
Ochutený
nápoj
mliečny
s vysokým
nápoj
obsahom bielkovín

1. Fruit yoghurt 2. Milk coffee 3. Chocolate milk
4. High protein milk drink 5. Flavored dairy drink

colate milk
dairy drink

Chr. Hansen A/S
www.chr-hansen.com

Tu uvedené informácie sú prezentované v dobrej vôli a podľa nášho najlepšieho vedomia sú pravdivé a správne. Uvádzame ich len pre
vaše zváženie, testovanie a vyhodnotenie a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ to nie je inak vyžadované
zákonom alebo písomne dohodnuté. Záruku nie je možné rozšíriť na ich presnosť, úplnosť, aktuálnosť, neporušenie, predajnosť a
vhodnosť na určitý účel. Podľa nášho najlepšieho vedomia tu uvedený výrobok neporušuje práva duševného vlastníctva žiadnej tretej
strany. Produkt môže byť krytý vydaným patentom alebo prebiehajúcim konaním, registrovanými nebo neregistrovanými obchodnými
značkami alebo podobnými právami duševného vlastníctva. Všetky práva vyhradené.
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