Foque no que
realmente importa.
Sistema 3M de Detecção Molecular 2ª Geração
– Campylobacter e Meio de Enriquecimento 3M Campylobacter.
Agora, temos uma nova maneira de analisar bactérias
associadas com a produção de aves. Descubra outro
nível de eficiência e evite distrações com os testes para
Campylobacter - 3M MDS Campylobacter 2. Além de todos
os benefícios do Sistema de Detecção Molecular 3M, esta
solução “kit + caldo de enriquecimento” traz uma única
etapa com fácil manipulação e resultados precisos, sendo
significativamente mais rápido do que os métodos PCR,
imunoensaio e tradicional. Dessa forma, sua equipe pode
focar no que realmente importa: qualidade e produtividade.

ŔŔ Monitoramento eficiente de Campylobacter em
aves de corte
ŔŔ Protocolo simplificado de preparação da etapa
de enriquecimento
ŔŔ Fácil treinamento e utilização em rotina
ŔŔ Fluxo de trabalho simplificado
ŔŔ Confiável e de custo efetivo
ŔŔ Resultados no dia seguinte à incubação.

Enriquecimento e fluxo de
trabalho simplificados.
Método Tradicional

3M

Desempenho comprovado.

Adicionar água

Sistema 3M de Detecção Molecular 2ª Geração
— Campylobacter
Campylobacter é um microrganismo comum em aves
e que não pode ser ignorado. Somente nos EUA*, esse
patógeno é responsável por estimados 1,3 milhões de
doenças por ano.
Agora, você pode proteger sua marca e consumidores
contra essa ameaça com uma linha eficaz para aves de
corte, utilizando os produtos 3M.
O 3M MDS com os kits de 2ª Geração de Detecção
Molecular para Campylobacter e Salmonella é uma
solução completa que permite o monitoramento
simultâneo de ambas bactérias em aves de corte. Com
protocolo único, você pode executar até 96 testes de
vários patógenos em um tempo de execução de 60
minutos.

Adicionar água

Autoclavar

Preparar o solvente
orgânico

Resfriar o meio

Adicionar o
solvente

Homogeneizar o suplemento ao meio

ŔŔ Fácil de usar
ŔŔ Enriquecimento simplificado – basta adicionar água
estéril
ŔŔ Sem suplementos, incubação microaerofílica,
solventes orgânicos ou autoclavagem do meio.

Esterilizar
água

Homogeneizar

Adicionar a
amostra

Adicionar a
amostra

*CDC.

3M Meio de Enriquecimento para Campylobacter

Pesar o meio
Bretas 11/18

Pesar o meio

Acondicionar em
jarra de anaerobiose

Incubar em
aerobiose

Adicionar o gerador de anaerobiose,
catalisador e indicador

Incubar

11 + ETAPAS

5 ETAPAS

Outras informações:
Descrição

Nº

Conteúdo

Sistema 3M de Detecção Molecular 2 —
Campylobacter

MDA2CAM96

96 testes por
kit

3M Campylobacter Meio de
Enriquecimento

CE250

1 frasco

Sistema 3M de Detecção Molecular 2 —
Salmonella

MDA2SAL96

96 testes por
kit

