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Uwaga
※ Nie używaj tego produktu do innych celów niż monitorowanie higieny.
※ Nie należy go stosować do zliczania całkowitej liczby żywych bakterii ani wykrywania 
określonych patogenów.

Lumitester PD-30 Kod produktu: 60486 LuciPac A3 Surface Kod produktu: 60361   100 pałeczek/zestaw

LuciPac A3 Water Kod produktu: 60365   100 pałeczek/zestaw

Warunki 
przechowywania

2-8°C (nie zamrażać)
14 dni przy 25°C
5 dni przy 30°C

jeżeli opakowanie nie zostało otwarte

Termin przydatności  
do użytku 15 miesięcy od daty produkcji

 ※Używaj LuciPac A3 do Lumitester PD-20 lub PD-30. Nie stosować z innymi modelami.

Główne funkcje Lumitester PD-30 
　　  Oprogramowanie do analizy danych   Wyświetlanie emotikonów 
　　  Kompensacja temperaturowa    Autodiagnostyka
　　  Opcja wyświetlania w 8 językach   Miękka podstawka

LumitesterTM

PD-30

LuciPacTM

A3 Water
(do próberk ciekłych)

Superczułe wykrywanie
już dostępne

ADP＋ATP＋ AMP
System Monitorowania Higieny (A3 Assay)

LuciPacTM

A3 Surface
(do monitorowania higieny)

Instrukcja obsługi LuciPac A3 Surface

❶ ❷ ❸

Włóż LuciPac do komory Lumitester, by 
wykonać pomiar.

Włóż wacik do korpusu, następnie naciśnij w dół. 
Potrząsaj, aż ciekły odczynnik spłynie w dół i 
rozpuści sproszkowany odczynnik.

Zwilż wacik wodą wodociągową*1, następnie 
potrzyj próbkę*2.

Wykonaj pomiary po czyszczeniu. Pozwól LuciPac osiągnąć temperaturę pokojową (20~25°C, 20 minut) przed użyciem.

Potrzyj Potrząśnij Pomiar

*1 Nie używaj słonej wody. *2 Wyniki pomiarów mogą być niepoprawne, 
jeśli na powierzchni zostały środki dezynfekujące, jak alkohol lub detergenty.

Po zakończeniu pomiarów pamiętaj, by wyjąć LuciPac A3 z Lumitester. Jeżeli 
LuciPac A3 zostanie wewnątrz Lumitester, ciecz z LuciPac A3 może wypłynąć i 
uszkodzić przyrząd.

Nowość!

Nowość!

Zestaw testowy do próbek ciekłych ATP+ADP+AMP LuciPacA3 Water

Ten test umożliwia pomiar czystości cieczy takich jak woda w szybkich i prostych 
krokach. Wielkość próbki wynosi 150 µl, zmienność jest poniżej 5%.
Nawet jeśli próbka wody (cieczy) zawiera ATP+ADP+AMP na skutek złego czyszczenia 
lub propagacji mikroorganizmów. 
Możliwość kontroli ilości ATP+ADP+AMP w kilku prostych krokach to wcześniejsze 
wykrycie nieprawidłowości.

Do kontroli higieny cieczy 

Higiena 
środowiska Może służyć do kontroli czystości wanien, pryszniców oraz kontroli higieny wody w wannach 

w publicznych zakładach kąpielowych.
Można też łatwo wykonać kontrolę wody do płukania części elektronicznych w zakładach 
produkcyjnych.

Czy
CZYSZCZENIE
zostało 
wykonane 
poprawnie?

Pierwszy 
     na 
świecie

Naciśnij dłonią od spodu

Podczas pomiaru 
trzymaj przyrząd 
prosto.

“Lumitester” i “LuciPac” są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kikkoman Corporation w Japonii i innych 
krajach.Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez powiadomienia.

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPAN
TEL : +81-3-5521-5492  FAX : +81-3-5521-5498
Biochemifa@mail.kikkoman.co.jp  http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e

Czas pomiaru

Wyjście danych

Zasilanie

Akcesoria

10 sekund

Relative Light Unit (RLU)

Dwa akumulatory alkaliczne lub niklowo-wodorkowe AA

Dwie baterie alkaliczne AA, szczoteczka do czyszczenia, kabel USB, 
pasek, skrócona instrukcja obsługi, płyta CD, miękka podstawka

※ Po zakończeniu pomiarów pamiętaj, by wyjąć LuciPac A3 z Lumitester. Jeżeli 
LuciPac A3 zostanie wewnątrz Lumitester, ciecz z LuciPac A3 może wypłynąć i 
uszkodzić przyrząd.

Produkcja 

HyServe GmbH & Co. KG.
Hechenrainer Str. 24
D-82449 U�ng Germany
www.hyserve.com　info@hyserve.com
TEL: +49(0)8846-1344
FAX: + 49 (0) 88 46 -13 42

Sprzedaż



Co to jest ATP, ADP, AMP?

ATP (adenozyno-5’-trifosforan) to podstawowa molekuła odpowiedzialna za 
metabolizm wszystkich żywych organizmów. ADP (adenozyno-5’-difosforan) 
i AMP (adenozyno-5’-monofosforan) są pozyskiwane z ATP w trakcie 
procesu, takiego jak obróbka cieplna i fermentacja.

Firma Kikkoman opracowała technikę wykrywania ATP+ADP+AMP korzystając z techniki warzenia sosu sojowego.
Własna metoda przetwarzania ATP umożliwia nie tylko wykrywanie ATP, ale także przeoczonych ADP i AMP.

Metoda przetwarzania ATP

Zasada wykrywania ATP+ADP+AMP

Ten zestaw wykorzystuje opracowaną przez Kikkoman „metodę przetwarzania ATP”.
Nadzwyczaj wysoką czułość uzyskano dzięki wykrywaniu ATP plus ADP i AMP 
(zgłoszone do ochrony patentowej).

ATP AMP

ADP

Lucyferaza

Światło

PK: enzym do konwersji ADP do ATP.   ※PK: kinaza pirogronianowa　
PPDK: enzym do konwersji AMP do ATP.  ※PPDK: ortofosforanowa dikinaza pirogronianu

Enzym świecący w obecności ATP

Syntaza ATP

Lucyferaza

Przyczyna, dla której można wykryć więcej pozostałości

Mierzony obiekt

Resztki żywności, zawierające wysoki 
poziom ADP, AMP, jak mięso, ryby, 
żywność przetworzona, są wykrywane 
z wysoką czułością.

Co to jest stan czysty?

Niektóre rodzaje resztek żywności zawierają więcej ADP i AMP niż ATP; niektórych skażeń nie można wykryć testem ATP. 
A3 Assay※ uzyskuje najwyższą czułość wykrywania przez pomiar nie tylko ATP, ale też ADP i AMP.

※ Nazwa systemu monitorowania higieny ATP+ADP+AMP (A3 Assay) pochodzi od �rmy Kikkoman.

Stan czysty to stan, w którym resztki żywności i bakterie zostały usunięte przez prawidłowe czyszczenie. Uzyskajmy stan czysty za pomocą A3 Assay.

Korelacja między liczbą bakterii a poziomem ATP+ADP+AMP Ocena czyszczenia (powierzchnia ze stali nierdzewnej)
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bakteriami

Duży potencjał 
skażenia

Liczba bakterii w
edług procedury kultury (CFU

/m
l)

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

10

Niewykrywalne

1 100,00010,0001,00010010

Intensywność luminescencji wg Lumitester (RLU)

Czyste Złe oczyszczenie

Resztki żywności

bakterie
bakterie

deska do krojenia

AMP ATP ADP

bakterie

Resztki żywności Resztki żywności

Obszar czysty

Testem ATP nie można wykonać dokładnej oceny czyszczenia.

Prowadź szkolenia z higieny dla pracowników

Edukacja w dziedzinie higieny

Zapobiegaj wtórnym skażeniom przez 
monitorowanie higieny

Restauracje, miejsca 
serwowania żywności

Lokalizacje testów (przykłady) Wartości odniesienia
(RLU)

Metody przecierania

Deska do krojenia 
Durszlak i miska
Zegar kuchenny
Nóż
Pojemnik ze stali nierdzewnej
Pojemnik
Lodówka (uchwyt)
Lodówka (wewnątrz)
Zlewozmywak

500
200
200
500
200
200
200
500
200

kwadrat 10 cm wokół środka
kwadrat 10 cm w środkowej części dolnej i górna po stronie wewnętrznej
kwadrat 10 cm obszaru, który chcesz zmierzyć
Obie strony całego ostrza, rękojeść, złącze ostrza z rękojeścią
Narożniki, które zwykle są skażone
kwadrat 10 cm w środkowej części dolnej i górna po stronie wewnętrznej
Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia całego uchwytu
10 cm pośrodku półki
4 narożniki, kwadrat 10 cm pośrodku

Określenie lokalizacji testów

Wartości pomiarowe i metody użycia wacika (przykłady)

Obszary trudne do czyszczenia i łatwo ulegające skażeniu
Obszary mające kontakt z niesterylizowaną (surową) żywnością

200 RLU lub mniej: Gładkie powierzchnie (stal nierdzewna, szkło)

500 RLU lub mniej Nierówne lub łatwe do zadrapania powier-
zchnie (produkty z żywicy)

Duża próbka: przetrzyj kwadratowy obszar 10 cm do pomiaru w 
poziomie i w pionie ok. 10 razy.
Mała próbka: przetrzyj starannie cały obszar.
※Gdy wykonujesz pomiar, należy go wykonać po czyszczeniu.

Oceń czystość linii produkcyjnej

Zakłady przemysłu spożywczego 

Określenie lokalizacji testów

Wartości pomiarowe i metody użycia wacika (przykłady)

※Gdy wykonujesz pomiar, należy go wykonać po czyszczeniu.

Powierzchnia przenośnika taśmowego (produkt z żywicy) 
Naczynie do mieszania (stal nierdzewna)

Kran

500
200

200

kwadrat 10 cm wokół środka
kwadrat 10 cm w środkowej części dolnej i górna po 
stronie wewnętrznej

Strona wewnętrzna, jak tarcza, gniazdo

Lokalizacje testów (przykłady) Wartości odniesienia
(RLU) Metody przecierania

Możesz sprawdzić, czy czyszczenie zostało prawidłowo wykonane i zapobiec 
incydentom przez ponowne czyszczenie. 
Numeryczny wyświetlacz z wynikami testów umożliwia efektywne zarządza-
nie czyszczeniem, porównywanie odczytów z różnych lokali, lokalizacji itp.

Ponieważ wynik pomiaru jest dostępny od razu na miejscu, jest 
skuteczne wsparcie w edukacji w dziedzinie higieny.

LuciPac A3 można używać do codziennej oceny czystości, a także do 
wykrywania miejsc szczególnie silnie skażonych.
Ryzyko występowania szczątkowych alergenów można zmniejszyć 
przez dokładne mycie.

Przykładowe czynności
Ocena czystości jest pierwszym krokiem do uzyskania HACCP

200 RLU lub mniej: gładkie powierzchnie (stal nierdzewna, szkło)

500 RLU lub mniej: nierówne lub łatwe do zadrapania powierzchnie (produkty z żywicy)

Duża próbka: przetrzyj kwadratowy obszar 10 cm do pomiaru w 
poziomie i w pionie ok. 10 razy.
Mała próbka: przetrzyj starannie cały obszar

Benchmark values and swabbing methods (examples)

2000 RLU lub mniej※: Po umyciu rąk.
Przetrzyj całą dłoń, łącznie z koniuszkami palców, między palcami itp.

※90% osób może osiągnąć ten poziom po wykonaniu testu A3 po umyciu rąk. Ponieważ 
poprzedni model, LuciPac Pen, wykrywa ATP+AMP, wartością odniesienia jest 1500 RLU.

Użyj tego zestawu po umyciu rąk i przed zastosowaniem 
środków dezynfekujących.

Kiedy wykonywać pomiar?

Zestaw systemowy d monitorowania higieny ATP+ADP+AMP A3 LuciPac A3 Surface

ATP, ADP, AMP są obecne w bakteriach, resztkach żywności.

Obszary, które mogą być skażone, jak zawory wylotowe 
zbiornika lub uszczelki na złączach rur
Powierzchnia przenośników taśmowych ma bezpośredni 
kontakt z produktami lub surowcami

AMP

ATP

ADP

Przykłady pomiarów różnych rodzajów resztek żywności

Działaj w celu trwałego wyeliminowania ryzyka skażenia żywności, używając 
systemu do monitorowania poziomu higieny ATP+ADP+AMP (A3 Assay)!
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