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Швидкий тест для виявлення
Меламіна в молоці

Вступ 
Цей швидкий тест використовується для виявлення Меламіну в молоці на основі технології
імунохроматографії з використанням колоїдного золота. Один тест триває 
близько 6 хвилин.

Застосовується для: 
1. Сирого, пастеризованого, сухого молока.
2. Коров’ячого, буйволиного, козячого, овечого, конячого молока

Інформація чутливість: 

Чутливість: межі виявлення(нг/мл-ppb)

Назва залишку Чутливість

Меламін 80-100

Зберігання та терміни придатності 
Зберігання: зберігати при температурі 2-8 0C. Не заморожувати. Тримати подалі від прямого 
сонячного світла, вологи та тепла. 
Термін придатності: 18 місяців. 

Тестовий набір складається з : 
1. 12 тубусів, кожна з яких містить 1 смужку з 8 червоними реагентними мікролунками і 8

тест смужками .

2. 1 дозатор (200 мкл), 100 шт. наконечників для піпет-дозатора.
3. Позитивний та негативний контролі.
4. 1 інструкція з експлуатації.

Необхідні матеріали, які не входять в комплект. 
1. Інкубатор, здатен витримувати температуру 40±2 0C.
2. Рідер (опційно).
3. Тримач пластиковий, Таймер (опційно).

Підготовка до тесту 
1. Включіть інкубатор в мережу і почекайте поки температура стабілізується на 40±2 0C.

2. Дістаньте тест-систему з холодильнику і дайте тубусу прогрітися до кімнатної
температури (15-30 0C).

3. Дістаньте потрібну кількість мікролунок і тест-смужок з пробірки.

4. Добре перемішайте зразок молока до однорідності перед використанням.

Підготовка сухого молока до тесту 
Сухе молоко треба розвести водою в співвідношенні 1:9 (. 10 g сухого молока розвести в 

90 мл дистильованої води,і добре перемішати перед використанням). 

Процедура проведення аналізу 
1. Додайте 200 мкл зразка молока в реагентну мікролунку і добре перемішайте (втягніть і

випустіть пробу 5-10 разів).
2. Витримайте в інкубаторі 3хв при температурі 40±2°С.
3. Опустіть тест-смужку в мікролунку після першої інкубації. Витримати ще 3 хв при

температурі 40±2°С .
4. Дістаньте тест-смужку з мікролунки і зніміть  поглинаючу подушечку для зразка у

нижньому кінці і оцініть результат.

Інтерпретація результатів 
Візуальна інтерпретація 

1. Перевірте чи присутня верхня лінія контролю (C лінія). Якщо контрольна лінія C
повністю проявилась, порівняйте інтенсивність кольорів тестової лінії (лінія Т) та лінії
контролю (лінія С) та інтерпретуйте результат тесту, виходячи з наступної діаграми.

2. Якщо контрольна лінія С не проявилась, тест вважається не дійсним .

Інтерпретація за допомогою рідера 

1. Будь ласка, зверніться до керівництва користувача.
2. Негативний :R>1.1, слабо позитивний :0.9≤R≤1.1позитивний: R<0.9.

Схема інтерпретації результатів 

Тест лінія 

VS 
 Контрольна 

лінія 

Результат в 
інтерпретації 

Результат аналізу 

T>C НЕГАТИВНИЙ 
Зразок не містить Меламіну або містить 
залишки на рівні меншому ніж межі виявлення

T=C 
УМОВНО 

ПОЗИТИВНИЙ 

Зразок містить Меламін на рівні близькому
до  межі виявлення 

T<C чи 

НЕМАЄ T 
ПОЗИТИВНИЙ 

Зразок містить Меламін, що перевищує межі

виявлення 
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Відновлення негативного і позитивного стандартів 

Негативний стандарт: Додайте 200 мкл дистильованої води в мікролунку і добре 

перемішайте до однорідності, після цього зразок придатний до використання. 

Позитивний стандарт: Додайте 200 мкл негативного молока в мікролунку і добре 

перемішайте до однорідності ,тоді зразок повністю відновиться до зазначеної на етикетці 

концентрації. Користувачі можуть розводити зразок негативним молоком до потрібної 
концентрації або використовувати його для проведення аналізу. 

Примітка: Обидва негативний і позитивних відновлені стандарти потрібно перенести в 

мікролунку з червоним реагентом і слідувати крокам з пункту про проведення подальшого 
аналізу. 

Заходи безпеки 
1. Перед тестуванням доцільно використовувати чистий стіл і ретельно мити руки, щоб

уникнути будь-якого забруднення тесту, який дуже чутливий до антибактеріальних
речовин

2. Зразок молока повинен бути добре перемішаним і рідким без згустків та осаду. Зразки

повинні бути добре перемішані перед використанням. Ідеальна температура для зразку
20-25°C.

3. Не можна змішувати реагентні мікролунки з тест-смужками з різних серій. 

Використайте набір до закійчення терміну придатності. 
4. Завжди щільно закривайте тубус після того як дістали потрібну кількість мікролунок і

тест-смужок. Використайте тубус до кінця  перед тим як відкривати новий. Намагайтеся
використовувати один і той же тубус не більше одного тижня.

5. Використовуйте новий наконечник для кожного нового зразка.

6. Обережно набирайте зразок молока , щоб уникнути зараження дозатора  позитивним 
молоком.

7. Тримайте  тест-полоску тільки за верхню частину (сторона поглинаючої поверхні). Не
торкайтесь нижньої частини( подушечки для поглинання зразку і зони мікроцелюлозної
мембрани), це може вплинути на достовірність проведення аналізу.

8. Після закінчення другої інкубації, результати знімають протягом 5 хв. Результати аналізу
прочитані пізніше чим через 5 хв вважаються недійсними.

9. Якщо вміст жиру в зразку дуже високий  то швидкість хроматографії в тест-полосках
буде нижчою, реагенти протікатимуть вгору повільніше. В цьому випадку
рекомендується збільшити другу інкубацію на 60 секунд.

10. Коли  виявлено позитивний результат , повторіть дослід для подвійного підтвердження.
11. Якщо на тестовій лінії присутні переривчасті лінії, то дослід треба повторити.

12. Цей продукт повинен використовується тільки  для попереднього підтвердження, і

кінцевий результат повинен підтверджуватися офіційним арбітражним методом.

Процедура проведення аналізу 

1. Перенесіть 200мкл зразка молока в

реагентну мікролунку і для кращого

перемішування втягніть і випустіть пробу 5-10

разів за допомогою накінечника

2. Витримайте в інкубаторі протягом 3 хв
при температурі  40±2 0C.

4. Дістаньте тест-смужку з мікролунки і
зніміть поглинаючу подушечку для зразка
у нижньому кінці і оцініть результат.

3. Опустіть тест-смужку в мікролунку після
першої інкубації. Витримайте ще 3 хв при
температурі 40±2°C




