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Clindia introduceert nauwkeurige en snelle detectie van Aflatoxine M 1 in melk
Almere, juli 2014 - Onze leverancier Vicam heeft per 1 juli haar assortiment uitgebreid met de Afla
M1-V strip sneltest voor aflatoxine M1 in rauwe melk. Clindia is trots te vermelden dat wij deze test
in de Benelux zullen gaan distribueren.
Met de Afla M1 sneltest hebben we er een snelle, accurate en volledig kwantitatieve test voor
aflatoxine M1 bij in antwoord op een van de meest lastige uitdagingen op het gebied van voeding.
De Afla M1-V sneltest bepaald Aflatoxine M1 in de range 0-750 ppt
(parts per trillion) in rauwe melk en is de eerste en enige sneltest die
binnen het kwartier een kwantitatieve uitkomst biedt.
Afla M1-V strips worden afgelezen met de nauwkeurige Vertu lateral
flow reader. Een simpele en snelle test unit die zowel on site als in het
lab gebruikt kan worden.

Aflatoxinen in onze voeding
Aflatoxine is een toxine veroorzaakt door schimmels van het geslacht Aspergillus. De Aspergillus
flavus is een bekend soort die op granen resideert. Wanneer koeien met Aflatoxine B1 verontreinigde
granen eten, kunnen zij een bron vormen van het toxine Aflatoxine M1, in melk en melkproducten.
Aflatoxine M1 is even giftig, maar minder kankerverwekkend dan Aflatoxine B1.
Steeds vaker vinden Aflatoxinen hun weg naar voedingsmiddelen. In de laatste drie jaar is de
hoeveelheid recalls waarbij Aflatoxinen betrokken zijn verdubbeld. In Europa is de limiet voor Afla M1
in melk 50 ppt (parts per trillion). Voor zuigelingen- en peutervoeding is de limiet zelfs nog lager.

Over ons :
Clindia Benelux B.V. maakt deel uit van de Bipharma (groep) en werkt sinds 2010 vanuit Almere.
Naast logistiek en distributie hebben wij ook de beschikking over een volledig uitgeruste en up-todate opleidings- en instructieruimte, die naar behoefte kan worden ingezet voor trainingen,
demonstraties en andere doeleinden voor klanten of potentiële klanten.
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