
Hytest Pro
Hijyen, Temizlik ve Allerjen Kontrolleri için Protein Kalıntısı Test Kiti

       Yüzeylerde kalan gıda maddesi artıkları temizlik prosedürlerindeki eksikliklerin göstergesidir. Uzak-
laştırılamamış kalıntılar bakteri, küf ve mayalar için uygun üreme ortamını oluştururlar. Gözle görülmesi
mümkün olmayan bu kalıntılar, gıdaların bozulmasına sebep olabilir ve insan sağlığı için tehlikelidir.
Gıda kalıntıları mikroorganizmaların üremesini sağlayarak gıda güvenliğini riske atmanın yanı sıra maddi 
kayıplara da sebep olmaktadırlar.
 
    Hytest Pro; yüzeylerinizde  biyolojik kirliliği kontrol etmenizi sağlayarak ürünlerinizi ve müşterilerinizi 
korumanıza yardımcı olan hızlı, basit, güvenilir bir test kitidir.

KULLANIM ALANLARI
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Gıda ve İçecek Üretim Tesisleri Yiyecek Sunumu Yapan İşletmeler  Konuk Ağırlama Tesisleri

Tıp, Diş ve Veterinerlik Hizmetleri Veren Kurumlar  Laboratuvarlar ve Sağlık Merkezleri

Eğitim Kurumları Kozmetik, İlaç ve Yem Fabrikaları

Hizmet İçi Eğitimlerde

Bayi, Şube ve Tedarikçi Denetimlerinde

Günlük Temizlik Kontollerinde

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında

HACCP, BRC gibi Özel Standartların Uygulanmasında



Neden Hytest Pro kullanılmalı?
Protein kalıntısı kalmayacak şekilde temizlenmiş bir alanda mikrobiyolojik üreme olması mümkün 
değildir. Temizlik etkinliğinizi gözlemlemek gıda güvenliği kazalarını önlemede size yardımcı olur.

Kullanımı kolaydır, özel bir eğitim ve enstrüman gerektirmez. İki dakikadan kısa bir sürede, çoğu 
zaman saniyeler içerisinde, renk dönüşümü ile sonuç verir.

Temizken turuncu renkte olan solüsyon protein (mavi), alkol (yeşil), klor (renksiz) varlığında renk 
değiştirerek kirliliğin miktarı ve sebebi ile ilgili bilgi verir. Anında gerekli önlemleri alabilmenizi sağlar.

0,02 mg protein varlığını ölçebilecek hassasiyetteki teknolojisi ile tutarlı ve güvenilir sonuçlar verir.

Uzun raf ömrü (18 ay) ve düşük paket adedi (30 adet) sayesinde israf olmaz.

Özel tasarlanmış yapısı kullanım sırasında atık üretmez. Kullanım sonrası plastik malzeme olarak 
çöpe atılabilir.

Hytest Pro, DiaTek için Japonya’da üretilmektedir. 

KULLANIM ŞEKLİ

Pamuklu çubuğu tüpten çıkarın.
Kuru bir yüzeyden örnek 

alınacaksa, pamuğu birkaç
damla temiz suyla nemlendirin. 

Çubuğu bastırarak ama çevirmeden, 
sürterek örnek alıp, 
tüpe geri yerleştirin.

Emniyet şeridini dairesel 
olarak sökün. Koparmanıza

 gerek yoktur.

Kapağın üst kısmına 
sertçe bastırın.

Kapağı saat yönünde
çevirerek kimyasalın

tüpe akmasını sağlayın.
kimyasalla örnegin etkileşmesini

sağlayın, renk değişimini gözlemleyin. 
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