
 

 

AgraStrip® бързи (strip) тест китове за установяване наличието на 

алергени в храни 

 

AgraStrip® бързи (strip) тест китове са 

имунологични бързи тестове за откриване на 

алергени в храни, води за почистване и околни 

повърхности. Тези тестове са много бързи и 

лесни за използване на място за откриване на 

следи на хранителни алергени. AgraStrip® 

тестовете са прецизни, валидирани съгласно 

референтните методи за детекция на алергени и 

позволяват откриване на място на различни 

видове алергени. 

 

 

Тест Кит Продуктов номер 

AgraStrip® Кит бадеми  COKAL0710AS 

AgraStrip® Кит β-лактоглобулин  COKAL1010AS 

AgraStrip® Кит бразилски орех  COKAL1710AS 

AgraStrip® Кит казеин  COKAL1210AS 

AgraStrip® Кит кашу/Шам-Фъстък  COKAL1310AS 

AgraStrip® Кит кокосов орех  COKAL2610AS 

AgraStrip® Кит ракообразни  COKAL2210AS 

AgraStrip® Кит яйца  COKAL1810AS 

AgraStrip® Кит глутен G12  COKAL0200AS 

AgraStrip® Кит глутен  COKAL0210AS 

AgraStrip® Кит лешник  COKAL0310AS 

AgraStrip® Кит лупина  COKAL1510AS 

AgraStrip® Кит макадамия  COKAL1610AS 

AgraStrip® Кит мляко  COKAL2410AS 

AgraStrip® Кит горчица  COKAL2110AS 

AgraStrip® Кит фъстък  COKAL0110AS 

AgraStrip® Кит сусам  COKAL1910AS 

AgraStrip® Кит соя  COKAL0410AS 

AgraStrip® Кит орех  COKAL0910AS 
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Тест китът съдържа: 

● 10 AgraStrip® тестови ленти 

● 1 контейнер с капкомер съдържащ 35 мл. екстракционен разтвор 

● 10 екстракционни епруветки и капачки 

● 10 инкубационни капачки с готови за използване антитела 

● 10 капкомери за екстракционните епруветки 

● 10 тампона 

● 1 поставка за инкубационните флакончета 

 

Предимства: 

● Тестване на място – не е необходимо оборудване 

● Лесни – проста процедура за изследване на място с готови за използване компоненти 

● Чуствителни – ниско ниво на детекция 

● Бързи - 11 минути включително с екстракцията 

● Трайни – дълъг срок на годност при стайна температура  

 

 

Процедура за работа с AgraStrip® бързи (strip) тестове за 

установяване наличието на алергени в храни 

  

1. Хомогенизирайте 

пробата, премерете 0,2 г и 

ги добавете в екстрак- 

ционната епруветка (ако не 

разполагате с везна, 0,2г 

могат да бъдат измерени след като се напълни 

капачката на епруветка). Напъл- нете 

епруветката с екстракционния разтвор до 

нивото посочено на картинката. 

 

2. Затворете епруветката с капачката 

и разклате бързо с ръка в продълже- 

ние на 1 мин. Премахнете капачката и 

я заменете с капкомера. 

  

  

      

3. С лек натиск премерете 

12 капки (400 μl) от полу- 

чения разтвор в инкуба-

ционното шишенце. 

  

 

4. Разклатете силно инкубационното 

шишенце в продължение на 15сек. 

(уверете се, че разтвора прави 

контакт с капачката) 

      

5. Оставете да престои на 

стайна температура за 5 

мин.  

6. Добавете стрип лента в 

шишенцето. Извадете лентата след 5 

мин. и веднага проверете резултата. 

 

 



 

 

 

 

Отчитане на резултата. 

Отрицателен резултат: Една единствена червена линия 

в контролната зона на лентата. 

Положителен резултат: Една червена линия в тестовата 

зона и една червена линия в контролната зона. Пробата 

съдържа специфичния алегрен в количества по-високи от 

лимита на детекция. 
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