TOMLAB K.Tomera Sp.k. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie wyniesione z branży mleczarskiej.
Firma specjalizuje się w zaopatrywaniu zakładów mleczarskich i niezależnych
laboratoriów w innowacyjne testy do badania mleka oraz świadczy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego doradztwa technologicznego.
Wdrażamy technologie włoskich produktów takich jak mozzarella, ricotta, mascarpone.
Dbając o najwyższą jakość surowca, czystość obszaru produkcyjnego, optymalizując procesy technologiczne, implementując bioprotekcję i nowe technologie,
zamykamy całość klamrą w postaci gotowego produktu o najwyższych walorach smakowo-zapachowych, z długim terminem ważności, i jednocześnie bez
konieczności stosowania konserwantów.
Chcąc utrzymać pozycję lidera na rynku i sprostać rosnącym wymaganiom sektora spożywczego współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami. Jesteśmy dystrybutorem firm:
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Charm Sci., amerykańska firma,
która od lat jest wiodącym
producentem innowacyjnych
testów dla branży spożywczej

SCA s.r.l., włoska firma,
produkująca składniki i substancje
pomocnicze dla przemysłu
spożywczego w oparciu o tradycję
śródziemnomorskiej żywności
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VITALMIX
VITALMIX mleczarskie kultury narodziły się podczas badań składników dostarczanych do
zakładów mleczarskich z śródziemnomorską i europejską tradycją. Odpowiedzialne są za smak,
poprawę procesu technologicznego, z poszanowaniem tradycji i lokalnego procesu technologicznego.
Wszystkie kultury VITALMIX zostały wybrane z kolekcji szczepów tak, aby osiągnąć wyjątkowe właściwości smakowe, aktywność i funkcjonalność.
SCA oferuje szeroką gamę kultur, opracowanych specjalnie dla tradycyjnych, świeżych, dojrzewających i średnio-dojrzewających serów.
Firma SCA jest firmą, która produkuje dodatki oraz substancje pomocnicze
w przetwórstwie spożywczym, a w szczególności dla mleczarstwa.
Firma SCA istnieje od 25 lat i z sukcesem działa na rynku włoskim, jak i za granicą.
Firma SCA produkuje: białka mleka, sole mineralne do standaryzowania mleka, opatentowane sole mineralne do produkcji ricotty oraz świeżego ziarna na
zasadzie flokulacji, wyselekcjonowane szczepy bakterii fermentacji mlekowej,
podpuszczki, kazeiny, ser w proszku, stabilizatory oraz produkty na zlecenia.
Składniki są wykorzystywane do produkcji: sera, ricotty, mascarpone, jogurtu,
galanterii mleczarskiej, świeżych serków, produktów smarownych, śmietan,
lodów, imitacji sera oraz wielu innych.

PROJEKTOWANIE ORAZ ROZWÓJ DOSTOSOWANYCH
DO POTRZEB KLIENTA PRODUKTÓW
SCA jako konsultant oferuje rozwój nowych produktów, projektowanie,
wsparcie i technologiczny trening.
Firma SCA posiada 45 agencji na świecie, w tym firmę TOMLAB K. Tomera
Sp. k., łącząc swoje 25-letnie doświadczenie z 15-letnim doświadczeniem firmy
TOMLAB, czyniąc ją wyłącznym dystrybutorem w Polsce, krajach Bałtyckich
oraz Unii Celnej.

SERIA T
Opis: kwaszące, termofilne kultury zawierające szczepy Streptococcus thermophilus.
Aplikacja: idealna do serów typu mozzarella w postaci kulek, ser caciotta, świeżych i miękkich
serów, twarogu przemysłowego.
Główne cechy: zapobiega post ukwaszaniu i defektom w strukturze serów mozzarella. Umożliwia to zapewnienie ścisłej kontroli nad aktywnością proteolityczną, utrzymując w ten sposób
strukturę mozzarelli przez cały okres trwałości produktu.

SERIA TE-CH
Opis: kwaszące, termo-mezofilne kultury zawierające szczepy Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis
biotyp diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris.
Aplikacja: idealna do wszystkich rodzajów twardych i średnio-twardych serów takich jak: tylżycki, rosyjskiego typu, który powinien charakteryzować się aromatycznością i odpowiednimi
oczkami.
Główne cechy: zawiera kilka szczepów, dzięki czemu jest lepsza ochrona przed fagami. Dobre
właściwości smakowe, optymalna produkcja gazu i formowanie oczek.

SERIA TTC-H
Opis: wysoko kwaszące, termo-mezofilne kultury zawierające szczepy Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subs. cremoris, Lactobacillus helveticus.
Aplikacja: idealna do produkcji wszystkich twardych i średnio-twardych serów (Kashkaval,
Provolone, Cheddar).
Główne cechy: zawiera kilka szczepów, dzięki czemu jest lepsza ochrona przed fagami. Dobre
wartości smakowe wzbogacone przez Lactobacillus helveticus.

4

5

SERIA FMT
Opis: kwaszące, termo-mezofilne kultury zawierające szczepy Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp.
cremoris.
Aplikacja: idealna do produkcji wszystkich rodzajów sera z mleka owczego (feta), mieszanki
mleka krowiego i owczego. Nadaje się do produkcji serów twardych i miękkich typu feta.

SERIA C2C10
Opis: homofermentatywne mezofilne kultury startowe zawierające Lactococcus lactis subsp.
lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris.

SERIA Y
Opis: kwaszące, termofilne kultury startowe zawierające Streptococcus thermophilus, lactobacillus delbrueckii subs. bulgaricus.
Aplikacja: do produkcji jogurtu o wysokiej lepkości, zwartej strukturze, ciekawych właściwościach smakowo-zapachowych oraz niskim post ukwaszaniu.
Główne cechy: zawiera kilka szczepów, dzięki czemu jest lepsza ochrona przed fagami. Nadaje
się do produkcji jogurtów o różnej zawartości suchej masy. Kultury idealne do produkcji jogurtu
metodą zbiornikową lub termostatową.

SERIA YY

Aplikacja: do mleka krowiego, owczego, koziego oraz mixu wymienionych surowców, które
umożliwią produkcję białych, świeżych serów o niskim pH, serków smarownych, kremowych.

Opis: kwaszące, termofilne kultury startowe zawierające Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subs. bulgaricus.

Główne cechy: zawiera kilka szczepów, dzięki czemu jest lepsza ochrona przed fagami. Wykorzystywane są do procesów produkcyjnych, zarówno w niskich jak i wysokich temp. Ma szeroki
zakres zastosowań oraz dobre właściwości smakowe.

Aplikacja: do produkcji łagodnego jogurtu o zwartej strukturze, łagodnym smaku i wolnym
post ukwaszaniu.

SERIA E2E10

Główne cechy: zawiera kilka szczepów, dzięki czemu jest lepsza ochrona przed fagami. Nadaje
się do produkcji jogurtów o różnej zawartości suchej masy. Kultury idealne do produkcji jogurtu
metodą zbiornikową lub termostatową.

Opis: eterofermantytywne mezofilne kultury startowe zawierające Lactococcus lactis subsp.
Lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biotyp diacetylactis.
Aplikacja: do mleka krowiego, owczego, koziego oraz mixu surowców, umożliwia produkcję
świeżych serów z niskim pH, serków kanapkowych, smarownych.
Do produkcji śmietanki, masła w celu uzyskania walorów smakowych oraz procesu ukwaszania.

SERIA C2T

BIOPROTEKCJA

Opis: zakwaszające termo-mezofilne kultury startowe zawierające Streptococcus thermophilus,
Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris
Aplikacja: idealna do produkcji wszystkich rodzajów ślepych, twardych, półtwardych serów
(Gouda).
Główne cechy: zawiera kilka szczepów, dzięki czemu jest lepsza ochrona przed fagami. Wykorzystywane są do procesów produkcyjnych przy niskich temp. Ma szeroki zakres zastosowań
oraz dobre właściwości smakowe.

SERIA E2T

SERIA PED
Opis: Pediococcus acidilactici. Jest antagonistą mlecznych kultur startowych tworzących formy
przetrwalnikowe oraz zanieczyszczeń.
Aplikacja: do serów twardych i półtwardych, niefermentowanych serów jak Halloumi oraz
świeżych serów takich jak np. serki wiejskie.
Główne cechy: blokuje patogeny i szkodliwe bakterie zachowując smak i strukturę produktu.

Opis: Eterofermentatywne, mezofilne kultury startowe zawierające Lactococcus lactis subsp.
lactis,Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis.
Aplikacja: idealna do produkcji wszystkich rodzajów serów twardych, półtwardych z produkcją gazu i oczek.
Główne cechy: zawiera kilka szczepów, dzięki czemu jest lepsza ochrona przed fagami. Dobre
właściwości smakowe.
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SALIMIX RIC2 jest solą mineralną sklasyfikowaną jako substancja pomocnicza
w przetwórstwie. Jest opatentowany przez firmę SCA.
SALIMIX RIC2 to kluczowy dodatek w procesie technologicznym produkcji:
• ricotty serwatkowej
• innych produktów mleczarskich pozyskanych przez flokulację/denaturację
mleka, słodkiej serwatki + mleka, mleka + śmietanki etc.
Jako substancja pomocnicza w przetwórstwie mleczarskim może być użyta
w każdym procesie, gdzie biała, słodka baza mleczna jest dalej przetwarzana
razem z innymi dodatkami.
PRODUKTY KOŃCOWE
Ricotta, biały ser, ser fermentowany, ser do smarowania, twaróg, serek homogenizowany
SPOSÓB UŻYCIA
Rozpuścić w wodzie 1:5 przy 90oC i dodać do tanku procesowego z serwatką,
mlekiem etc.
ZALETY
W produkcji ricotty SALIMIX RIC2 wspomaga termiczną denaturację białek,
dzięki czemu pozwala uzyskać:
• wyższy wydatek niż przy zastosowaniu kwasów organicznych (cytrynowego, mlekowego, octowego): wydatek białka przy zastosowaniu SALIMIX RIC2
to 65 %, przy metodzie kwasowej to 45 %
• pełniejszy, delikatniejszy smak
• delikatniejszą strukturę
• mniej kwaśny, mleczny posmak
• bielszy kolor.
W produkcji białego sera kwasowego SALIMIX RIC2 jest wykorzystany
do uzyskania delikatnego, słodkiego skrzepu, który po odprasowaniu
i połączeniu z twarogiem kwasowym pozwala uzyskać:
• wyższy wydatek niż przy wykorzystaniu tradycyjnych procesów
fermentacyjnych
• mniej kwasowy produkt, bardziej mleczny
• bielszy kolor
• bogatszy smak.
W smarownych/homogenizowanych serach SALIMIX RIC2 jest wykorzystany do uzyskania delikatnego, słodkiego skrzepu uzyskanego z serwatki lub
mleka, cechując się większym wydatkiem w porównaniu z procesem ultrafiltracji lub separacji wirówkowej.
OPAKOWANIE
20 kg netto – PE-LD worki
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SALIMIX PF to topnik z optymalnymi emulsyfikującymi właściwościami.
Dodatek SALIMIX PF pozwala uzyskać perfekcyjną standaryzację jonową sera
pizza, by osiągnął on najlepszą ciągliwość.
SALIMIX PF został opracowany, by wspomóc naturalny proces umiejscawiania
się włókien we wszystkich rodzajach sera poddanych procesowi rozciągania.
Niewielki dodatek w czasie procesu zapewnia powtarzalny i optymalny
streaching przy użyciu wody lub pary.
OBSZAR ZASTOSOWANIA
• ser do pizzy
• pizza top ping
• inne sery wykorzystujące rozciąganie
ZALETY
• stały i regularny czas rozciągania
• lepsze topnienie na pizzy
• zredukowana strata wagowa oraz lepsze zatrzymanie wody
OPAKOWANIE
20 kg netto – PE-LD worki
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SALIMIX MAC jest solą mineralną, sklasyfikowaną jako substancja pomocnicza
w przetwórstwie. Jest technologicznie zaawansowanym dodatkiem, przeznaczonym
do użycia zamiast lub jako uzupełnienie organicznych kwasów w procesie wytwórczym
mascarpone, double cream ser lub innych kremowych serków homogenizowanych.
Jest powszechnie używanym dodatkiem we Włoszech, skąd mascarpone bierze swoją
tradycję, tworząc słynny deser Tiramisu.
PRODUKTY KOŃCOWE
• mascarpone
• double cream smarowne sery
• sery homogenizowane
SPOSÓB UŻYCIA
Rozpuścić w wodzie w proporcji 1:2, po czym dodać do tanku procesowego przy temp. 90oC.
ZALETY
Przy produkcji serka mascarpone lub o podwójnej zawartości tłuszczu pozwala
wykorzystać pewne właściwości, biorąc przewagę nad technologią z wykorzystaniem
organicznych kwasów:
• daje lepszą strukturę uzyskanej gęstości
• zwiększa wydatek
• polepsza gładkość, kolor oraz smak
• uzyskujemy najlepsze właściwości dla Tiramisu.
SKRÓCONY OPIS TECHNOLOGICZNY
W połączeniu z naszymi specjalnymi białkami mleka z grupy produktów LACFOOD
uzyskujemy możliwość produkcji najlepszej jakości mascarpone przy ograniczonej
inwestycji w bardzo drogie linie i maszyny. Nasza technologia jest alternatywą dla
kosztownej produkcji bazującej na procesach membranowych. Finalny produkt cechuje
się najlepszymi właściwościami do produkcji słynnego włoskiego deseru Tiramisu,
a serek mascarpone wolny jest od ziaren masłowych.
OPAKOWANIE
20 kg netto – PE-LD worki
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SALIMIX LG jest solą mineralną, sklasyfikowaną jako substancja pomocnicza
w przetwórstwie, technologicznie zaawansowanym dodatkiem, którego wartością
dodaną do procesu produkcyjnego jest zabezpieczanie mleczarskich produktów
umieszczonych w zalewach wodnych, takich jak świeża mozzarella.
SALIMIX LG został opracowany by zbalansować, uzupełnić mineralną różnicę pomiędzy
produktem a cieczą, w której produkt został umieszczony. Niewielki dodatek do wody
niweluje różnice osmotyczne, zabezpieczając zewnętrzną skórkę mozzarelli przed
zjawiskiem pillingu i rozkładu jej jednolitej i błyszczącej struktury.
SALIMIX LG reguluje również migrację soli pomiędzy skórką mozzarelli, a głębszymi
warstwami sera wspomagając migrację Ca. SALIMIX LG stabilizuje naturalne zwiększenie zawartości rozpuszczalnego Ca nad Ca koloidalnym, co zmniejsza znacząco hydrolizę
białek.
OBSZAR ZASTOSOWANIA
• świeża mozzarella
• inne sery poddane procesowi rozciągania
• białe sery w zalewach
SPOSÓB UŻYCIA
Rozpuścić odpowiednią ilość w niewielkiej ilości wody o temp. 90oC, po czym przenieść
do wody służącej jako zalewa. Dawka: 20 g SALIMIX LG na 100 l wody.
ZALETY
Przy produkcji mozarelli SALIMIX LG zabezpiecza przed głównymi wadami produktu:
• zapobiega efektowi pillingu skórki sera
• zapobiega ubytkowi wagowemu sera, który występuje przy miękkiej skórce.
SALIMIX LG zapewnia bardziej jednolitą strukturę sera w całym okresie jego
przydatności do spożycia.
OPAKOWANIE
10 kg netto – PE-LD worki
25 kg netto – worki papierowe z wewnętrznym workiem PE
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SALIMIX CAL jest substancją pomocniczą w przetwórstwie, składającą się
z kompleksu soli mineralnych pozyskanych z mleka w postaci koloidalnej.
Jest kluczowym produktem w celu uzyskania:
• naturalnego krzepnięcia mleka świeżego
• uzupełnienia wszelkich braków mineralnych mleka poddawanego obróbkom
technologicznym
• zwiększonej zdolności krzepnięcia mleka i sera.
W RZECZYWISTOŚCI technologiczna wiedza zawsze podkreślała fakt znaczenia
jonów Ca (Ca++), które mają ogromne znaczenie podczas większości procesów
koagulacyjnych. Obecne technologie niestety bazują na bezpośrednim dodatku
silnych jonów Ca++, które forsują strukturę białek. Sytuacja ta sprzyja częściowemu
zapadaniu się struktury po procesie koagulacji, odpowiadając za zaciśnięte struktury
micelarne (proces ten jest nieodwracalny), wpływając dalej na synerezę, kruszenie
się sera, większy ubytek tłuszczu, co przekłada się na mniejszy wydatek. Mineralne
jony, które stabilizują strukturę micelarną to postać CCP – Koloidalny Fosforan
Wapnia (colloidal-calcium-phosphate), który cementuje struktury micelarne.
SCA studiowało od dekad koloidalną formę mleka i jej wpływ na proces koagulacji,
czego wynikiem jest produkt SALIMIX CAL, koloidalny roztwór wodny wapnia.
Dodatkowo SALIMIX CAL przywraca natywną formę przestrzenną (trójwymiarową) strukturę, która zapobiega tonięciu ziarna w czasie obróbki, przywraca pierwotną elastyczność ziarnu, zapobiega zjawisku kruchości sera, zapobiega stracie tłuszczu
w czasie obróbki ziarna, zwiększając wydatek. Dodatek SALIMIX CAL przywraca
naturalny proces koagulacyjny tak, jakby przebiegał w optymalnych warunkach na
mleku świeżym.
SPOSÓB UŻYCIA
Dodajemy preparat na 5 minut przez zaprawianiem podpuszczką.
Maksymalny dodatek wynosi 100 cm3 na 100 l mleka.
OPAKOWANIE
30 kg netto kanistry
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GELFOOD Y jest dodatkiem spożywczym opracowanym dla mleczarstwa
by stabilizować i poprawiać strukturę jogurtu oraz mleka fermentowanego.
Produkt składa się ze skrobi i białek mleka.
ZASTOSOWANIE
• jogurt mieszany (typu greckiego) bez odpływu serwatki, o zwięzłej strukturze
oraz pełnotłusty
• labaneh, chekideh.
Stosuje się poprzez proste dodanie w odpowiednim stosunku procentowym
GELFOOD Y i tłuszczu do mleka przed obróbką termiczną zgodnie z recepturą.
ZALETY
• proste zastosowanie zgodnie z recepturą
• redukcja kosztów surowców
• nowy i niepowtarzalny asortyment
OPAKOWANIE
20 kg netto worki papierowe z wewnętrznym workiem z polietylenu

MLEKO Z RÓŻNĄ
ZAWARTOŚCIĄ
TŁUSZCZU
• do mleka odtłuszczonego
• pełnej zawartości tłuszczu
• podwójnej zawartości
tłuszczu
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GELFOOD Y
zgodnie z recepturą

Fermentacja

• Dodatek przy użyciu
triblendera

• Wyselekcjonuj swoje
pożądane bakterie by
osiągnąć właściwe pH
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GELFOOD PF jest dodatkiem spożywczym opracowanym na bazie skrobi,
białek mleka, topników, soli.
GELFOOD PF został opracowany, by zastąpić częściowo lub całkowicie
gęstwę serową, kazeinę przy produkcji imitacji sera, „Pizza topping”.
OBSZAR ZASTOSOWANIA
Pizza ser, pizza topping
ZALETY
• prosta receptura
• redukcja kosztów surowców
• pełna funkcjonalnych właściwości imitacja sera do pizzy
OPAKOWANIE
20 kg netto worki papierowe z wewnętrznym workiem z polietylenu
W połączeniu z masłem lub tłuszczem roślinnym pozwala na produkcję
najlepszej jakości pizza topping, również przy ograniczonej ilości mleka, braku
dostępu sera oraz w wyjątkowych sytuacjach całkowitym zastąpieniu
mlecznych składników.
GELFOOD (+ dodatki
mleczarskie)
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Podgrzewanie
– stretching 70oC

Pizza topping gotowy
do pakowania
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NASZE
LABORATORIUM

Po opracowaniu pierwszego na świecie szybkiego
testu na antybiotyki w mleku w 1978 roku, firma
Charm Sciences stała się wiodącym światowym
dostawcą sprzętu do bezpieczeństwa żywności,
jakości wody i sprzętu do diagnostyki środowiska.
Oferta firmy Charm obejmuje zestawy testów
i systemy do antybiotyków, mykotoksyn oraz
urządzeń sanitarnych / higienicznych (ATP).
Sprzedawane bezpośrednio i poprzez swoją sieć
dystrybutorów, produkty Charm służą przy
produkcji mleka, pasz i zboża, żywności i napojów,
wody, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska
i rynków przemysłowych w ponad 90 krajach.
Klienci polegają na produktach firmy Charm,
która zapewnia najwyższą jakość, innowacyjność
i wsparcie dla klientów.
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DIAGNOSTYKA
MLEKA I OBSZAR
LABORATORYJNY
Test Charm MRLBL3 jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik
Charm EZ. Test Charm MRLBL3 wykrywa antybiotyki z grupy Beta-laktamowej na poziomie lub poniżej EU/ CODEX NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości).

Charm MRLBLTET 8
Beta-laktamy
wykrywane

Poziomy
wykrywane
w µg/kg

Kodeks MRL
w µg/kg

Tetracykliny
wykrywane

Poziomy
wykrywane
w µg/kg

Kodeks MRL
w µg/kg

Amoksycylina

od 2.5 do 4.0

4

Chlortetracyklina

od 50 do 100

100

Ampicylina

Oxytetracyklina

od 50 do 100

100

Tetracyklina

od 10 do 30

100

od 2.5 do 4.0

4

Cefacetril

od 6 do 12

125

Cefaleksyna

od 15 do 30

100

Cefalonium

od 3 do 5

20

Cefazolina

od 8 do 16

50

Cefoperazon

od 4 do 8

50

Cefkuinom

od 15 do 20

20

Cetiofur i
Metabolity

od 10 do 20

100/100

od 4 do 8

60

Kloksacylina

Cefapiryna

od 25 do 35

30

Dikloksacylina

od 20 do 30

30

od 2 do 3

4

Penicylina G

Czas analizy 8 minut, temperatura 56˚C.

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego oraz owczego.

Charm MRLBL3
Antybiotyki wykrywane

Poziomy wykrywane
w µg/kg

Kodeks MRL
w µg/kg

Amoksycylina

od 3 do 5

4

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.

Ampicylina

od 3 do 4

4

od 30 do 40

125

Czas wykonania testu Charm MRLBLTET2 wynosi 2 minuty dla mleka krowiego oraz 3 minuy
dla mleka koziego oraz owczego.

Cefaleksyna

> 500

100

Cefalonium

od 8 do 12

20

Cefazolina

od 20 do 40

50

od 1 do 2

50

Cefacetril

Cefoperazon

Charm MRLBLTET2
Beta-laktamy
wykrywane

Cefkuinom

od 15 do 25

20

Ceftiofur oraz Metabolity

od 40 do 70

100

Cefapiryna

od 10 do 30

60

Kloksacylina

od 20 do 30

30

Ampicylina
Cefacetril

Amoksycylina

Poziomy
wykrywane
w ppb

Kodeks MRL
w ppb

Beta-laktamy
wykrywane

Poziomy
wykrywane
w ppb

Kodeks
MRL
w ppb

od 3 do 5

4

Kloksacylina

od 10 do 20

30

od 3 do 4

4

Dikloksacylina

od 10 do 20

30

od 20 do 40

125

Penicylina G

od 2 do 3

4/4

Oksacylina

od 10 do 30

30

Dikloksacylina

od 15 do 25

30

Oksacylina

od 10 do 30

30

Cefalonium

od 10 do 20

20

4

Cefazolina

od 20 do 40

50

Cefoperazon

od 1 do 3

50

Tetracykliny
wykrywane

Poziomy
wykrywane
w ppb

Kodeks
MRL
w ppb

Cefkuinom

od 15 do 25

20

Oksytetracyklina

od 50 do 100

100

Cetiofur
i Metabolity

od 40 do 70

100/100

Chlortetracyklina

od 50 do 100

100

Cefapiryna

od 15 do 25

60

Tetracyklina

od 10 do 30

100

Penicylina

od 2 do 3

Czas analizy 3 minuty, temperatura 56˚C.

Test Charm MRLBLTET jest metodą immunoreceptorową wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w reakcję z barwnikami i intensywność
koloru w strefie odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBLTET
wykrywa Beta-laktamy i Tetracykliny na poziomie lub poniżej EU/ CODEX MRL (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości).
Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.
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Test Charm MRLBLTET2 jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą
technologię przepływu bocznego ROSA®. Próbka mleka wchodzi w reakcję z barwnikami i intensywność koloru w strefie odczytuje się poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBLTET2
wykrywa Beta-laktamy oraz Tetracykliny na poziomie lub poniżej EU/ CODEX MRL (najwyższe
dopuszczalne poziomy pozostałości).

Czas analizy 2 minuty, temperatura 56˚C.

25

Charm QUAD Test

Rapid One Step Assay

Beta-laktamy
wykrywane

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.

Kodeks
MRL
w µg/kg

Tetracykliny
wykrywane

Beta-laktamy
wykrywane

Kodeks MRL
w µg/kg

Beta-laktamy
wykrywane

3-5

4

Chlortetracyklina

4-6

10

3-4

4

Doxycylina

6-10

10

20-40

125

Oxytetracyklina

4-6

10

Cefalonium

8-12

20

Tetracyklina

3-6

10

Cefalonium

20-40

50

Cefoperazon

1-3

50

Cefkuinom

10-20

20

Cetiofur
i Metabolity

30-40

100/100

Cefapiryna

20-35

60

Dihydrostreptomecyna

75-150

200

Kloksacylina

20-30

30

Streptomycyna

75-150

200

Dikloksacylina

20-30

30

2-3

4/4

Penicylina G

Poziomy
wykrywane
w µg/kg

Kodeks
MRL
w µg/kg

Amoksycylina

od 3 do 5

4

Kloksacylina

od 10 do 20

30

od 3 do 4

4

Dikloksacylina

od 10 do 20

30

od 30 do 50

125

Oksacylina

od 10 do 20

30

Cefalonium

od 8 do 12

20

Penicylina G

od 1,5 do 2,5

4/4

Cefazolina

od 15 do 30

50

Cefoperazon
Cefkuinom

od 1 do 2

50

od 15 do 25

20

Ceftiofur
i Metabolity

od 40 do 70

100/100

Cefapiryna

od 10 do 20

60

Tetracykliny
wykrywane

Kodeks
MRPL
i Regulacja
UC w µg/kg
Chloramfenikol

0,2-0,3

0,3

Kodeks MRL
i Regulacja
UC w µg/kg

Czas analizy 5 minut, temperatura 40˚C.

Charm MRL Betalaktamy i tetracykliny DIP Test dla mleka surowego

Ampicylina
Cefacetril

Regulacja
Unii Celnej
w µg/kg

Amoksycylina

Charm MRLBLRFTET2
Poziomy
wykrywane
w µg/kg

Poziomy
wykrywane
w µg/kg

Ampicylina
Cefacetril

Test Charm MRLBLRFTET2 jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego ROSA®. Próbka mleka wchodzi w reakcję z barwnikami
i intensywność koloru w strefie odczytuje się poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBLRFTET2 wykrywa Beta-laktamy na poziomie lub poniżej EU/ CODEX MRL (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) oraz Tetracykliny na poziomie wymagań Unii Celnej.

Poziomy
wykrywane
w µg/kg

Poziomy
Regulacja
wykrywane Unii Celnej
w µg/kg
w µg/kg

Chlortetracyklina

od 6 do 10

10

Doxycyklina

od 6 do 10

10

Oxytetracyklina

od 6 do 10

10

Tetracyklina

od 6 do 10

10

Charm DIP TEST

DIP BLTE

Linia kontrolna

C

Linia testu betalaktamy

BL

Linia testu tetracykliny

TE

Zakończenie testu

jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi
w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie odczytuje się wizualnie. Test
Charm DIP TEST BLTET EU wykrywa antybiotyki z
grupy beta-laktamowej i tetracyklin na poziomie lub
poniżej EU/ CODEX MRL (maksymalne limity pozostałości) w surowym mleku krowim. Czas analizy 10 minut, temperatura 56˚C.
Procedura wykonania jest jednoetapowa. Wystarczy
zanurzyć test w badanej próbie mleka, poddać 10-minutowej inkubacji i wizualnie odczytać wynik.
Korzyści: • prosta procedura wykonania • wynik
w 10 minut • wykrywanie betalaktamy i tetracykliny
• czytelny wynik

Czas analizy 2 minuty, temperatura 56˚C.

Test Charm QUAD jest metodą immunoreceptorową wykorzystującą technologię
przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm
QUAD TEST wykrywa antybiotyki z grupy beta-laktamowej, tetracyklin, streptomycyn, chloramfenikolu na poziomie Federacji Rosyjskiej.
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1. 
Pobierz próbkę
mleka, całą długością
słomki

2.  Przenieś próbkę
mleka do probówki

3. 

Umieść probówkę
w inkubatorze

4. 
Umieść pasek
testowy w probówce
i inkubuj 10 min
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Test Charm CowSide II umożliwia detekcję antybiotyków Beta-laktamowych
oraz innych substancji hamujących obecnych w mleku surowym krowim lub pasteryzowanym.
Po dodaniu mleka do fiolki z podłożem i inkubacji szczepy obecne w podłożu produkują kwas,
który zmienia barwę wskaźnika pH.
Czas analizy 180 minut, temperatura 64˚C.

HIGIENA
POWIERZCHNI

Charm EZ System
Czytnik Charm EZ (inkubator i czytnik w jednym urządzeniu) sprawia, że wykonywanie badań antybiotyków w mleku jest szybkie. Wystarczy włożyć pasek ROSA (Rapid One Step Assay) i dodać mleko.
Czytnik Charm EZ automatycznie identyfikuje test, czas inkubacji i temperaturę. Wyniki gotowe są
w ciągu kilku minut.

Czytnik Charm EZ jest skonfigurowany na wykrywanie na poziomach MRL UE, CODEX
i Unii Celnej. Szeroka gama testów ROSA wykrywa
m.in. beta-laktamy, tetracykliny, chloramfenikol,
streptomycynę.
• Połączenie funkcji inkubatora i czytnika.
• Automatycznie identyfikuje test Charm ROSA.
• Zapewnia archiwizację danych i wygodne przesyłanie do komputera. Karta SD przechowuje ponad
100 000 wyników testów. Wyniki są przesyłane
do komputera przy użyciu standardowego kabla
USB lub bezprzewodowo. Wyniki mogą być również przesyłane do sieci LIMS.
• Jest skonfigurowany w wybranym języku.

Charm EZ Lite System
Czytnik Charm EZ Lite przeznaczony jest do użytku w dowolnym miejscu (laboratorium, cysterna,
farma). Połączenie funkcji inkubatora z czytnikiem
upraszcza badanie, zapewnia ochronę przed błędem operatora oraz zapewnia transmisję danych z
komputerem lub drukarką.
Każdy pasek testowy ROSA posiada kod kolorystyczny ROSA rozpoznawany przez czytnik Charm
EZ Lite, który zapewnia natychmiastową regulację
czasu inkubacji oraz temperatury.

Wymazówka ATP (adenozynotrójfosforan) PocketSwab®Plus jest stabilna w temperaturze pokojowej, prosta w obsłudze, umożliwia weryfikację higieny powierzchni
w 5 sekund, co pozwala na natychmiastowe działania korygujące.
Ta wymazówka o wysokiej czułości stosowana jest do sprawdzania poprawności czyszczenia,
zapobiegania zanieczyszczeniu krzyżowemu, kontroli zakażeń, audytów HACCP i egzekwowana jest w wielu branżach.
Mikroprobówka

Uchwyt wymazówki

Wymazówka
nawilżona jest
odczynnikiem
niszczącym biofilmem

Opatentowany
projekt gwintu
zapewniający
stabilność

Korpus wymazówki

Etykieta z polem
do opisu np. punktu
poboru wymazu

Zastosowanie w wielu branżach:
Opieka weterynaryjna

Napoje

„Clean Room’y”

Kosmetyki

Produkty do pielęgnacji ciała

Zboża

Opieka zdrowotna

Urządzenia medyczne

Żywność

Farmaceutyka

Papiernictwo

Myjnie ciężarowe

Winnice

Środowisko

Nutraceutyki

Uzdatnianie wody

Przechowywanie danych, przesyłanie i aktualizacja oprogramowania są możliwe dzięki karcie SD.
Akumulator litowo-jonowy (tylko w wybranych modelach) zapewnia 8 godzin pracy lub
zewnętrzne zasilanie prądem stałym do użytku w laboratorium.

Zalety wymazówki ATP PocketSwab Plus:
• wynik w 5 sekund = szybsze działania korygujące
• zwiększona czułość na ATP = zmniejszenie liczby drobnoustrojów;
zmniejszenie liczby skarg konsumentów
• rok trwałości w temperaturze pokojowej = oszczędność kosztów transportu i składowania
• materiały nadające się do recyklingu = zmniejszenie odpadów.
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Aparat Charm novaLUM II jest przenośnym
analizatorem testów luminescencyjnych firmy Charm
Sci., takich jak: PocketSwabPlus (ATP-kontrola higieny
powierzchni), WaterGiene (ATP-kontrola higieny wody),
FieldSwab (ATP-kontrola higieny obszaru poddanego bezpośredniemu działaniu promieniowania UV).
Aparat novaLUM II współpracuje z programem nova link.
Wszystkie dane zapisane w pamięci aparatu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu, przenoszone do arkusza kalkulacyjnego w komputerze, drukowane lub przenoszone do
programu nova link.
Pozwala to na prowadzenie testów w terenie, opracowywanie wyników i ich drukowanie
w zupełnie innym miejscu np. w biurze.

Peel Plate YM (drożdże/pleśnie) służy do wykrywania
i oznaczania liczby drożdży/pleśni w próbkach. Próbka lub ekstrakt próbki naniesiony jest i inkubowany przez 3-5 dni w 25°C.
Kolonie drożdży/pleśni zabarwione są na kolor zielony, niebieski do ciemnobrązowego o kształcie okrągłym lub nitkowatym.
Formy drożdży/pleśni mogą także wytwarzać własne naturalne
pigmenty. Peel Plate YM przeznaczony jest dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również wykorzystywany przez
farmerów, przetwórców mleka i magistrat wodny. Czułość metody jest większa niż 1CFU/ml badanej próbki. Zakres ilościowy to
1 do 150 CFU/ml.
Peel Plate Licznik kolonii, do odczytu testów
Peel Plate firmy Charm Sci.
Plug & Play – podłącz i korzystaj bez konieczności instalowania
oprogramowania.

CZYSTOŚĆ
MIKROBIOLOGICZNA
Peel Plate AC służy do wykrywania i oznaczania
liczby bakterii tlenowych w mleczarstwie, produktach spożywczych oraz próbkach wody. Próbka lub ekstrakt próbki
naniesiony jest i inkubowany przez 48 godzin w 32°C dla
produktów mlecznych i 35°C dla innych produktów.
Peel Plate AC przeznaczony jest dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również wykorzystywany przez
farmerów, przetwórców mleka i magistrat wodny. Czułość
metody jest większa niż 1 CFU/mL badanej próbki. Zakres
ilościowy to 25 do 250 CFU/mL.

Zwiększ swoją dokładność odczytów nawet o 10% w przypadku
zastąpienia odczytu wyników przez doświadczonego mikrobiologa.
Automatyczna kalibracja.
Zapis wyników w postaci wysokiej jakości graficznych plików RAW.
Panel użytkownika i Panel administratora gwarancją bezpieczeństwa systemu.

CZYSTOŚĆ
PRODUKTÓW UHT
EPIC System

Peel Plate EC (E.coli oraz Coliformy) test, wykorzystuje tradycyjne EC podłoża z barwną produkcją enzymatycznych substratów oraz 24 godzinną inkubacją. Coliformy wytwarzają łatwe do interpretacji czerwone kolonie
i nie wymagają dodatkowych czynności potwierdzających.
Większości E.coli wytwarza niebieskie/purpurowe kolonie.
Ilościowa metoda jest stosowana do oznaczenia ogólnej ilości coliform, sumy coliform oraz E.coli w produktach mleczarskich przy inkubacji w temperaturze 32oC. Metoda wykryje E.coli z coliform w mielonej wołowiww nie, żywności,
wymazach środowiskowych, wodzie przy 35oC inkubacji.

System EPIC jest mikropłytkowym bioluminescencyjnym
systemem, który wykrywa zakażenie bakteriami przetrwalnikującymi w produktach pitnych UHT oraz ESL.
EPIC wykrywa ATP, który jest bio-markerem mówiącym
o zakażeniu mikrobiologicznym.
EPIC jest w stanie wykryć zakażenie po 24-36 godzinach.
Badany produkt UHT lub ESL jest inkubowany w oryginalnym opakowaniu (butelka PET, karton, itp.), temperatura inkubacji powoduje rozwój mikroflory przetrwalnikującej. EPIC automatycznie dozuje odczynniki, inkubuje, odczytuje oraz archiwizuje wyniki.
Wyniki są następnie przetwarzane poprzez program EPICLink, który podaje realny czas analizy,
trendy, odczytane wartości.
Badaniu mogą być poddane: mleko, mleka smakowe, napoje sojowe, śmietanki, napoje jogurtowe, mleko wolne od laktozy, lody, szejki mleczne, mleko ryżowe, mleko zagęszczone, buliony,
napoje białkowe.
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Tomlab K.Tomera Spółka Komandytowa
Ignatki, ul. Kwiatowa 13/ k. Białegostoku, 16-001 Kleosin
tel. 85 663 24 36, fax 85 663 24 34
tel. kom. 697 495 993, 695 495 033
email: biuro@tomlab.pl, info@tomlab.pl

