
UltraSnap™ ATP Test för ytor

 | Provtagningsenhet
UltraSnap™ är en användarvänlig ATP provtagningsenhet designad för bruk tillsammans med 
Hygiena™ ATP instrument. Enhetens allt-i-ett design innehåller en förfuktad provtagningspinne 
med bomullstopp. I andra änden finns flytande reagens (enzym) som mixas med 
produktresterna från ytan som svabbats. Detta skapar en provtagningsenhet som är patenterad 
av Hygiena™, Snap-Valve™ och ger optimal reproducerbarhet vid provtagning.

Egenskaper :

• Förfuktad provtagningspinne ger maximal provupptagning och kan även penetrera biofilm
• Den unika reagensen ger en överlägsen känslighet och mycket goda resultat
• 100% återvinningsbar plast
• 15 månaders hållbarhet vid förvaring i kylrum (2 - 8 ⁰C)
• 4 veckors hållbarhet i rumstemperatur (21 - 25 ⁰C)

UltraSnap™ Detektion skala

Känslighet :

Hygiena System 

femtomoles ATP 10 fmol  1 fmol .1 fmol .01 fmol .001 fmol
ATP (mol) 1x10 -14 1x10 -15 1x10 -16 1x10 -17 1x10 -18

    

     

     

SystemSURE Plus 

EnSURE   
EnSURE Touch 

Information: 
UltraSnap´s specifikationer är validerade i en 
tredjepartsstudie, utfört av ett internationellt 
referenslaboratorium. Utöver att vara bäst på 
upptäckt och ha minst variation (se diagram), 
visade Hygienas ATP system även bäst 
egenskaper inom känslighet och kvalitet. 

Läs mer på www.hygiena.com eller kontakta Varelli AB för mer information. Tel: 08-120 292 00



HygienaTVSe en instruktionsdemo på: or HygienaTV

UltraSnap Processen:

Relaterade produkter

EnSURE™ Övervakningssystem
EnSURE Touch är nästa generations kvalitetsövervakningssystem. 
Det ger en snabb och korrekt sanitetsverifiering för att stödja ditt 
rengöringsprogram. EnSURE Touch har en 5-tums pekskärm, 
trådlös synkroniseringsteknik och molnbaserad programvara. 
EnSURE Touch är utformad för att anpassa sig till olika 
arbetsplatser och tillhandahålla den information du behöver för en 
systematiserad övervakning av medarbetarnas insatser och 
noggrannhet. Genom förebyggande kontroller minskas risken för 
bakterietillväxt, smittspridning och onödiga kundklagomål.

AquaSnap™ Vatten ATP Tests
AquaSnap mäter ATP som finns i flytande prover och använder 
en honungskopa för att konsekvent samla 100 µl flytande prov. 
Enheten använder ett vätskestabilt reagens i stället för 
frystorkade enzymer som ger överlägsen reproducerbarhet och 
känslighet. AquaSnap finns i formatet Total och Free.

SuperSnap™ Yta med hög känslighet ATP Test 
Supersnap är den känsligaste provtagningsenheten i Hygienas 
ATP-portfölj. Den är designad för att detektera mycket låga 
nivåer av ATP och därför lämplig för användningsområden där 
kraven på ATP-renhet är högre än vanligt. Fungerar med alla 
Hygienas ATP-mätare. Utmärkt som övervakningsverktyg för 
allergen korskontaminering inom sjukvård, kök och 
livsmedelsindustrin.
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Läs mer på www.hygiena.com eller kontakta Varelli AB för mer information. Tel: 08-120 292 00




