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BEM-VINDO/A 
A UM 
CATÁLOGO 
DIFERENTE
Este é o nosso catálogo de produtos para Lacticínios. Aqui 
encontrará tudo o que precisa para levar o seu trabalho 
ao próximo nível de excelência. Desde autoanalisadores e 
microbiologia até material de laboratório: entre e descubra 
um mundo de produtos com uma qualidade sem igual cuja 
vasta utilização pelo mundo inteiro fala por si. Não acredita? 
Veja por si mesmo/a.

Índice

AUTOANALISADORES E ANÁLISES GERAIS              4-7

TESTES  ANTIBIÓTICOS E COLRIMÉTRICOS                       7

MICROBIOLOGIA                             9

MONITORIZAÇÃO DE HIGIENE                           10

MATERIAL DE LABORATÓRIO           11-13

CONTACTO                               16



4

LactoScan MCC 
O LactoScan MCC é um analisador de leite 
ultrassónico robusto e fácil de operar, 
calibrar e instalar. 

Projetado para uso em laboratórios e 
centros de coleta de leite, o seu design 
compacto permite que equipamento seja 
portátil e tenha um baixo consumo de 
energia. 

Concebido para análises físico-químicas, 
não usa produtos químicos perigosos. 

O display funcional de 7 polegadas é muito 
fácil de operar.

LactoScan SCC 
O LactoScan SCC, para a contagem 
de células somáticas, detecta mastite 
subclínica e clínica em vacas, búfalas, 
ovelhas e cabras, entre outros. 

Obtenha resultados rápidos e precisos 
entre 20 a 60 segundos. A análise dá-se 
em 3 simples passos. Monitorize a mastite 
sem a necessidade de levar amostras de 
leite para um laboratório.

O SCC tem o preço por teste mais baixo 
do mundo para contagem de células 
somáticas. 



BactoCount IBCm
O BactoCount IBCm é um instrumento automático ou semi-automático que 
utiliza citometria de fluxo para a rápida enumeração de bactérias individuais 
e células somáticas no leite.

O tempo de análise para a contagem bacteriana é inferior a um minuto e a 
preparação da amostra é concluída em menos de 10 minutos. O tempo de 
análise para a contagem de células somáticas é inferior a um minuto, não é 
necessária preparação da amostra. 

O uso de um computador padrão oferece opções flexíveis de saída de dados. 

BactoCount IBC 50, 100, 150

Bentley FTS

O BactoCount IBC é um instrumento totalmente automatizado que utiliza 
citometria de fluxo para a rápida e precisa enumeração de bactérias no leite 
cru. 

A alta velocidade deste modelo torna a solução ideal para laboratórios de 
média a grande dimensão que necessitam de um sistema de contagem de 
bactérias de fácil manutenção e excecionalmente rápido.

Permite determinar a qualidade higiénica do leite efetuando até 150 
amostras por hora.

O Bentley FTS representa a mais recente tecnologia de ponta para análise 
automatizada de leite admitindo até 600 amostras por hora. 

Projetado de acordo com os rigorosos princípios de design da Bentley 
Instruments, fornece medições precisas e robustas. O Bentley FTS utiliza o 
Espectrómetro Fourier Transform (FTIR) para medir a composição do leite 
incluindo gordura, proteína e lactose. Depois de primeiro ser agitado, o 
leite é retirado de um frasco de amostra e entregue ao módulo de medição. 
A amostragem, sequenciação e identificação dos frascos de amostra são 
funções desempenhadas pelo Autosampler.
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DairySpec FT
O DairySpec FT foi concebido para uma ampla gama de laboratórios de 
laticínios e instalações de processamento que precisam de um instrumento 
altamente preciso para a análise de componentes lácteos incluindo gordura, 
proteína e lactose. 

Projetado de acordo com os rigorosos princípios de design e sistemas de 
gerenciamento de qualidade da Bentley Instruments, o DairySpec FT fornece 
medições precisas e robustas, além de excepcional confiabilidade. Disponível 
em dois modelos: manual e automático.

SomaCount FCM

SomaCount FC

O Somacount FCM oferece a máxima eficiência e precisão na detecção 
precoce da mastite. Este instrumento fornece uma contagem rápida e 
precisa para o SCC (contagem de células somáticas) no leite. 

Este instrumento representa a mais recente tecnologia para análise 
automatizada de leite com anaálises de até 600 amostras por hora. Projetado 
de acordo com os rigorosos princípios de design da Bentley Instruments, 
fornece medições precisas e robustas.

O Somacount FC fornece uma medição rápida e precisa da contagem de 
células somáticas (SCC) para a detecção precoce da mastite nos productos 
lácteos. 

Este sistema comprovado é projetado para confiabilidade, facilidade de uso 
e medições de precisão. Disponível nos modelos manual e automático.

É ideal para pequenos e médios laboratórios que necessitam de um sistema 
de contagem de células somáticas de fácil manutenção.

6



ChemSpec 150
Análise automatizada de ureia.

O ChemSpec 150 foi especificamente concebido para a determinação da 
ureia (ou MUN) no leite. Preciso, compacto, rápido e confiável, o ChemSpec 
150 é o sistema de escolha para a análise da ureia do leite.

É um equipamento totalmente automatizado e compacto capaz de analisar 
mais de 150 amostras por hora. Tem um custo muito baixo por amostra 
e uma operação muito intuitiva através de um ecrã táctil. Compreende a 
metodologia enzimática e o Princípio de Medição Colorimétrica.

Teste de Antibióticos 

Teste LACTOGNOST

Os testes ECLIPSE são utilizados para determinar se o leite tem resíduos de 
antibióticos em concentrações superiores ao limite máximo determinado 
pela União Europeia. 

Consistem em placas de 96 ou 50 poços com um tempo de resposta de 2h30 
a 65ªC com uma leitura visual ou fotométrica.

O kit LACTOGNOST é um teste colorimétrico para controlo da fosfatase 
alcalina. 

Este teste simples de utilizar demora apenas 10 minutos e inclui o controlo 
e uma carta de resultados para facilitar ainda mais a leitura dos resultados.
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mundo ambifood
O nosso website é atualizado todos os dias para que tenha ao seu 
dispôr todas as informações sobre os nossos produtos à distância de um 
clique. Visite o nosso site para conhecer os novos produtos ou encontrar 
informações mais detalhadas sobre o que procura.

 w  ambifood.com

< AUTOANALISADORES, ANÁLISES GERAIS         MICROBIOLOGIA, HACCP E  MATERIAL LABORATÓRIO >

Clique se estiver a 
ver este catálogo em 

formato digital

Subscreva a nossa Newsletter e não perca nenhuma novidade sobre os 
produtos e sectores que lhe interessam! Envie um email para o endereço 
abaixo com o assunto “Subscrição” ou clique no link abaixo se estiver a 
ver este catálogo em formato digital.

 m  geral@ambifood.com

http://www.ambifood.com
mailto:geral%40ambifood.com?subject=Subscri%C3%A7%C3%A3o%20da%20Newsletter


Simplate - Análise de Produto 
Os testes de análise SIMPLATE são validados oficialmente pela AOAC e 
NordVal, tornando os seus resultados reconhecidos e válidos. São simples de 
usar e não requerem grandes recursos humanos e de materiais. 

ALVO                               TEMPO DE RESPOSTA               INCUBAÇÃO

Contagem Total                       24 - 28 horas 35ºC ± 2ºC

Coliformes Totais e E.coli        24 - 28 horas 35ºC ± 2ºC

Bolores e Leveduras                56 - 72 horas  25ºC ± 2ºC

Enterobactérias                      24 - 28 horas                   37ºC ± 2ºC

Salmonella 1-2 Test 

Listeria - VIP GOLD

O Salmonella 1-2 Test® é um teste muito prático e simples de utilizar, o 
resultado é lido visualmente. Requer apenas 2 ou 3 minutos de trabalho, o 
resto do tempo corresponde à espera de incubação.

TEMPO DE RESPOSTA              INCUBAÇÃO         VALIDAÇÃO

24 + 8 a 14 horas                     35ºC ± 2ºC AOAC Official Method 989.13

O Listeria VIP® GOLD é um imunoensaio de fluxo lateral com anticorpos 
altamente específicos para deteção de Listeria spp. A leitura dos resultados 
é feita visualmente pela observação de 1 ou 2 traços vermelhos que indicam 
a ausência ou presença de Listeria respetivamente.

TEMPO DE RESPOSTA              INCUBAÇÃO         VALIDAÇÃO

48 horas                                 30ºC ± 2ºC AOAC Official Method 997.03

9



Lightning MVP ICON
Redifinimos o HACCP!

O bioluminómetro Lightning MVP ICON incorpora a mais avançada tecnologia 
em matéria de monitorização de HACCP. Para além da deteção de ATP 
em superfícies e líquidos, permite, através de sondas próprias, medir 
temperatura, pH, condutividade e concentração de detergentes.

Apresenta resultados em 10 segundos numa Escala de Limpeza patenteada 
(dando um de três avisos: Passa, Alerta ou Falha) ou em Unidades Relativas 
de Luz (RLU) caso o utilizador o pretenda.

Teste RidaCheck 

Placas de Contacto Hygicult

O RIDA®CHECK é um teste rápido de zaragatoa para monitorizar a eficiência 
dos procedimentos de limpeza de superfícies no ambiente de produção. 

O teste destina-se a ser utilizado como um suporte para a monitorização da 
higiene, bem como o rastreando a presença de proteínas.

A metodologia RIDA®CHECK baseia-se na detecção de resíduos proteicos e é 
independente do ATP. Durante o ensaio, os resíduos de proteína esfregados 
reagem com a molécula indicadora. Esta interacção induz uma alteração de 
cor da substância colorimétrica de amarelo para verde.

A gama HYGICULT compreende placas de contacto para quantificação de 
diversos microorganismos como controlo de higiene.

Tem como gama de alvos a Contagem Total, Bolores e Leveduras, 
Enterobactérias, E.Coli e coliformes.

Os tempos de resposta são 1 a 5 dias dependendo do teste.
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Homogeneizador de Amostras
A nossa oferta de homogeneizadores de amostras Interscience garante a melhor 
preparação da amostra para análise microbiológica permitindo uma ótpima 
extracção bacteriana óptima entre 30 a 60 segundos. Os homogeneizadores 
Interscience são famosos no mercado global pela sua robustez, precisão e 
qualidade. O BagMixer, por exemplo, é utilizado diariamente por mais de 14 
000 laboratórios no mundo inteiro. Incluem garantia de 3 anos e garantia 
vitalícia para os seus amortecedores e portas de janela.

Estufas de Incubação
As estufas de incubação têm uma porta com janela de vidro duplo para o 
controlo externo sem que se perca energia ou calor. 

Com um painel digital simples, é um equipamento de uso fácil e intuitivo. 
O fluxo de ar dá-se por convecção natural. Fornecido com grelha ajustável 
duas bandejas de altura.

Estão disponíveis vários modelos com diferentes dimensões e capacidades: 
30, 45, 65 e 125 L, entre outros.

Balanças KERN
A nossa gama de instrumentos KERN inclui balanças de laboratório, balanças 
de precisão, balanças de plataforma e balanças analíticas.

Uma completa gama de acessórios está também disponível.

Consulte-nos para saber mais.

Micropipetas
Autoclaváveis ou não e de volume variado, o volume pode ser ajustado com 
apenas uma mão e a utilização é bastante simples. Incluem um mostrador 
de volume de 3 dígitos.

Temos disponível uma gama de 0,1 μL a 5000 μL.
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REOLOGIA E FALLING NUMBERREOLOGIA E FALLING NUMBERV< MICROBIOLOGIA, HACCP E MATERIAL LABORATÓRIO           MATERIAL LABORATÓRIO >

mundo ambifood
Siga a nossa página do Facebook onde publicamos artigos que o 
vão ajudar a comer melhor e ter uma vida mais saudável. Também 
publicamos curiosidades que achamos que vai gostar. Pode ainda entrar 
em contacto connosco através do Facebook Messenger da nossa página 
onde respondemos a perguntas sobre bem-estar e alimentação saudável.

 f  facebook.com/ambifood

Desde vídeos a notícias ou estudos, a nossa página do LinkedIn serve de 
plataforma para a publicação de artigos técnicos que o/a poderão ajudar 
no seu trabalho. Siga-nos no LinkedIn! 

 l  /company/ambifood

Subscreva a nossa página do YouTube e não perca vídeos sobre produtos, 
métodos, rotinas de trabalho e muito mais.

 y  /ambifoodtv

http://www.facebook.com/ambifood
https://www.linkedin.com/company-beta/10496033/
https://www.youtube.com/ambifoodtv


Termómetros 
A nossa gama de termómetros, termohigrómetros e dataloggers, entre 
outros, é pautada pela excelente qualidade, tecnologia e inovação.

O WeatherHub (na imagem), por exemplo, é um inovador sistema de 
monitorização de temperatura, humidade e outros parâmetros em qualquer 
lugar através do seu smartphone.

Visite o nosso website e saiba tudo sobre a nossa extensa gama de 
termómetros.

MicroKit

MINI LAB

O MICROKIT é um pack que engloba uma mini incubadora e os HYGICULT.

Trata-se de uma ferramenta que fornece resultados in-situ sem grandes 
recursos no controlo da higiene de superfícies. Disponível com DipSlides 
Hygicult para contagem de bactérias, bolores e leveduras totais, para 
enterobactérias, coliformes, para E. coli, entre outras. 

A Ambifood disponibiliza-lhe assim a opção mais económica para o controlo 
microbiológico de superfícies e manipuladores.

A Ambifood tem uma proposta de instalação de um laboratório de análise e 
controlo de qualidade adaptado à realidade da cada empresa. 

Esta solução que pode ser personalizada inclui os seguintes equipamentos: 
Estufa, Autoclave, Balança, Placa de aquecimento, Vórtex, Destilador, 
Micropipetas e Material de Vidro. 

Desta forma a sua empresa pode começar as suas próprias análises poupando 
assim nos custos externos e recuperando o seu investimento a médio prazo.
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CONTACTO

SIGA-NOS

Clique se estiver a 
ver este catálogo em 

formato digital
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