
BioQuick® Test 3IN1 BTCef
Набір для експрес-аналізу молока на бета-лактами +

тетрацикліни + цефалексин
Код для замовлення: YR1M4002

Вступ
Цей набір для однокрокового експрес-аналізу використовується для виявлення та 
розпізнавання залишків бета-лактамів, тетрациклінів, цефалексина у молоці та ґрунтується 
на технології імунохроматографії з колоїдним золотом. На здійснення одного
аналізу потрібно близько 3 хвилин.

Застосування
Сире молоко, пастеризоване молоко.

Інформація щодо робочих характеристик
Специфічність
Цей продукт не має перехресної реакції з сульфаніламідами, хінолонами, аміноглікозидами 
чи меламіном тощо.
Чутливість:

Порогові значення чутливості (мкг/кг - ppb)
Бета-лактами

Цефалексин 20-30

Назва антибіотика 

1-2

2-3

2.5-3.5

5-10

5-10

20-30

5-10

Пеніцилін-G 

Ампіцилін 

Амоксицилін 

Оксацилін 

Клоксацилін 

Диклоксацилін 

Нафцилін 

чутливості 
Поріг Назва антибіотика 

6-10

40-50

30-50

15-20

4-6

2-3

Цефацетрил 

Цефапірин 

Цефалоній 

Цефоперазон 

Цефквіном 

Цефазолін

Поріг 
чутливості 

Тетрацикліни 

Доксициклін 40-60 Окситетрациклін 40-60

Назва антибіотика Назва антибіотика Поріг 
чутливості 

Поріг 
чутливості 
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Хлортетрациклін 40-60 Тетрациклін 40-60

Відновлення позитивного стандарту 
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: Позитивний відновлений стандарт потрібно перенести в мікролунку з червоним 
реагентом і слідувати крокам з пункту про проведення подальшого аналізу. 

Застереження
Вимоги до зразків

Найкращі умови зберігання для сирого чи пастеризованого молока, що буде тестуватись 
– це 2-8°С терміном не більше 3-х діб.
Уникайте зразки, що зіпсувались або мають аномальні органолептичні показники.
Уникайте молозива. Зразок молока повинен бути однорідним та рідким без згустків та
осаду. Перед тестуванням зразки необхідно добре перемішати. Ідеальна температура
для зразка – 20-25°С.

Інше
Не змішуйте тестові касети з різних партій. Використайте набір до закійчення терміну 
придатності.
Тестові касети одноразові. Не торкайтесь до нітроцелюлозної мембрани.
Рекомендується нагейно використати відкриту тестову касету.
Зразок молока повинен бути однорідним, щоб результати випробувань могли справді 
відображати фактичні залишки лікарських засобів у зразках.
Після інкубації зчитайте результат протягом 2 хвилини. Результати зчитані пізніше чим 
через 2 хвилини вважаються недійсними.
Якщо у зразку високий вміст жиру, швидкість хроматографії буде нижчою і реагенти 
повільніше протікатимуть до верхнього кінця касети. В такому випадку рекомендовано 
подовжити час інкубації на 60 секунд.
Коли  виявлено позитивний результат , повторіть дослід для подвійного підтвердження.
Якщо на тестовій лінії присутні переривчасті лінії, то дослід треба повторити.
Цей продукт повинен використовується тільки  для попереднього підтвердження, і 
кінцевий результат повинен підтверджуватися офіційним арбітражним методом.
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Інтерпретація результатів
Візуальна інтерпретація




Якщо рідер може зчитати значення - результат оцінюється як негативний;
Якщо рідер не може зчитати значення - це означає, що лінія С взагалі не відображає
кольору, а результат тесту недійсний. Рекомендується повторити тест з новою касетою.

Інтерпретація за допомогою рідера
1. Будь ласка, зверніться до інструкції по використанню рідера.
2. Негативний: R>1.1, слабо-позитивний: 0.9≤R≤1.1, позитивний: R<0.9.

Схема інтерпретації  результатів 

1.

2.

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. 
Якщо контрольна лінія С та тестова лінія Т не проявились - тест вважається недійсним. 
Будь ласка, виконайте тест знову, використовуючи нову касету.
Якщо колір контрольної лінії (лінія С) слабкий та неочевидний, а колір тестової лінії Т - 
нормальний, рекомендується використовувати рідер для інтерпретації результату.

3.

Тестові лінії  Cef: Цефалексин B: Бета-лактами T: Тетрацикліни
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Необхідні матеріали, які не входять в комплект
1. Інкубатор, що підтримує температуру 50±2°С;
2. Піпет-дозатор (20-200 мкл), таймер, рідер. (опційно).

Підготовка до аналізу

Процедура аналізування
1. Дістаньте касету з упаковки та помістіть в інкубатор, що попередньо прогрітий до 50°C;
2. Додайте 200 мкл зразка молока в лунку для зразка. Витримайте в інкубаторі 3 хв при

температурі 50°C;
3. Дістаньте касету та інтерпретуйте результат.
【Примітка: після закінчення інкубації, інтерпретуйте та/або зчитайте результати 
протягом 2 хв. Результати аналізу інтерпретовані пізніше чим через 2 хв 
використовуються лише для довікди.】

Умови та строк зберігання 
Зберігання: Зберігати за температури від 2 до 8 ℃. Не заморожувати. Оберігати від 

впливу прямих сонячних променів, вологи й нагрівання. Строк зберігання: 18 місяців.

Компоненти набору (30 аналізів/набір) 

1. Індивідуально упакована тестова касета - 30 шт/набір;
2. Піпетка-дозатор 200 мкл - 30шт;
3. Мікролунки з позитивним контролем - 8 шт;
4. Інструкція по використанню - 1 шт.

1. Увімкніть інкубатор і дочекайтеся стабілізування температури на рівні 50°C.
2. Дістаньте набір із холодильника та дайте касеті нагрітися до кімнатної температури

(15–30°C).
3. Ретельно перемішайте зразок молока так, щоб він був гомогенним. Перед тестуванням

дайте зразку молока нагрітись до кімнатної температури.

Тест лінія 
VS 

 Контрольна 
лінія 

Результат в 
інтерпретації Результат аналізу 

T>C НЕГАТИВНИЙ 
Зразок не містить антибіотиків або містить 
антибіотики при менших межах виявлення 

T≈C 
УМОВНО 

ПОЗИТИВНИЙ 
Зразок містить антибіотики близькі до межі 

виявлення  

T<C чи НЕМАЄ T ПОЗИТИВНИЙ 
Зразок містить антибіотики, що перевищують межі 

виявлення 




