
 

Чувствителни, прецизни тестове за  

количествено определяне на бисфенол А 

Бисфенол А (BPA) е химикал, използван за промишлени нужди при производството 

на потребителски продукти от поликарбонат, като пластмасови контейнери за 

храни и напитки, както и в продукти от епоксидна смола, включително вътрешните 

покрития на консервни кутии, капачки за буркани и водопроводи, зъбни материали, 

както и термична хартия. 

Редица международни изследвания са открили зависимост между Бисфенол А и 

сериозни здравословни проблеми при хората. Проучванията за безопасност 

свързват Бисфенол А с множество неблагоприятни ефекти, вариращи от диабет, 

сърдечни заболявания и репродуктивни проблеми, неправилно развитие на мозъка 

и хормоналната система, както и с рак на гърдата и простатата. 

Тестът VICAM’s BPATest™ използва имуноафинитетна хроматография и течна 

хроматография (HPLC/UPLC) комбинирани с флуоресценция или детектори за 

масова спектрометрия за прецизно и надеждно определяне на бисфенол А в 

комплексни матрици на ниво части от ppb. Предлаганият метод е оптимален по 

отношение на чувствителност и специфичност. 

Тестът VICAM’s BPATest™ използва имуноафинитетни колонки с патентовани 

моноклонални антитела и ефективно трансформира изпитваните образци в 

свръхчист екстракт от Бисфенол А. 

 

ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДА 

Специфичност – Специално разработен метод за работа с HPLC, UPLC,™ и LC-

MS оборудване. 

Широк обхват – Открива нива от 0,1 ppb. до 50 ppb. 

Гъвкавост  – Работи с голямо разнообразие от изследвани образци. 

Комбинативност – Едновременно изолиране и пречистване на пробата  

Безопасност – Минимизира използването на органични разтворители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 
 

кат. No.   Описание  

176004211 BPA тестови колонки (25/кут.) 

G1113   Фосфатен буфер, 10x (150мл.) 

36022   Филтърна фуния  

31240    Нагънати филтри 

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

23040   Вортекс миксер 

21020   Помпа на стойка с една позиция 

35016   Метанол с HPLC чистота (4x4л.)  

 

Други необходими материали 

- Оцетна киселина с HPLC чистота 

- Пипетори - 1 mL, 100 μL 

- Дестилирана или дейонизирана вода 

 

Опционни  материали 

- Вакуумен колектор 

- Waters CORTECS™ UPLC C18+, 2.1 x 100 mm, 1.6 μm 
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