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BEM-VINDO/A 
A UM 
CATÁLOGO 
DIFERENTE
Este é o nosso catálogo de produtos para Rações. Aqui 
encontrará tudo o que precisa para levar o seu trabalho 
a um nível de excelência. Analisadores NIR, micotoxinas, 
microbiologia, analisadores químicos e outros: 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.
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Fibretherm
O FIBRETHERM é um equipamento 
automático para a análise de fibra bruta, 
ADF, NDF e ADL em rações. 

Utiliza o inovador FibreBag - um método 
de filtração da Gerhardt para determinar 
as frações de fibra bruta, ADF, NDF e ADL.

O FIBRETHERM automatiza os processos de 
digestão e filtração geralmente demorados 
para determinar as várias frações de fibra 
nos alimentos.

Soxtherm
Determine gordura pelo método Soxhlet de 
forma rápida e eficiente com os sistemas 
de extração totalmente automáticos 
SOXTHERM.

Podem processar várias amostras 
diferentes em simultâneo e trabalham 
sem supervisão do operador. O software 
de controlo permite monitorizar todo o 
processo. 

Os processos de extração do seu laboratório 
são transparentes, documentados e 
rastreáveis em todos os momentos.
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Dumatherm
O DUMATHERM efetua análise de amostras sólidas e liquidas para a 
determinação de nitrogénio e proteína usando o método de combustão 
segundo Dumas. Tem o custo por análise mais baixo do mercado!

A análise é realizada automaticamente e constantemente controlada 
obtendo-se resultados fiáveis, rápidos e económicos. É amigo do ambiente.

O robusto e poderoso sistema DUMATHERM fornece resultados de referência 
válidos de forma limpa, rápida e constante. E pode fazê-lo em quase 
qualquer local com a infra-estrutura de gás adequada. É fácil de utilizar e 
inclui o software DUMATHERM Manager.

Vapodest 

Kjeldatherm

Os mais modernos e poderosos destiladores do mercado para análise de 
azoto e proteína utilizando o método Kjeldahl.

Tendo uma utilização intuitiva e simples de usar - através do novo ecrã táctil 
de 7 polegadas - os destiladores automáticos VAPODEST também fazem as 
morosas tarefas documentais por si. Os destiladores gravam todos os dados 
de processamento relevantes exigidas pelos laboratórios acreditados e 
realiza a documentação requerida pela norma ISO 17025 através do novo 
software ISOdoc-CREATOR. Exporte os dados via USB.

A série VAPODEST está disponível em diferente graus de automação.

O compacto bloco de digestão KJELDATHERM permite múltiplas digestões.

Faça a digestão num bloco de aquecimento de alumínio com controlo preciso 
da temperatura. Usufrua da experimentada e testada tecnologia Gerhardt 
concebida especificamente para digestão de Kjeldahl numa ampla variedade 
de amostras.

Ideal para posterior destilação Kjeldahl com os destiladores automáticos 
VAPODEST. 

Disponível com vários acessórios e com números de postos de 8 a 20.
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REOLOGIA E FALLING NUMBERREOLOGIA E FALLING NUMBERV< ANÁLISES QUÍMICAS    

HACCP, MICROBIOLOGIA, MICOTOXINAS , ATIVIDADE DA ÁGUA E DATALOGGERS > 

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


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 

Estufas de Incubação 

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 a tempos de incubação.

TEMPO DE RESPOSTA              INCUBAÇÃO         VALIDAÇÃO

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

Várias estufas de incubação com diversos tamanhos. Estas estufas possuem 
vidro duplo e alarme sonoro e visual aquando de um sobreaquecimento 
da estufa. A mini-incubadora de 8 L é ideal para pequenas análises 
microbiológicas.

CAPACIDADE                         8 L, 30 L, 45 L, 65 L e 125 L 

TEMPERATURA MÁXIMA                          80ºC todas excepto a de 8 L (45ºC)

FLUTUAÇÃO DE TEMPERATURA                0,5ºC todas menos a de 8 L (1ºC)
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Micotoxinas: Testes Imunocromatográficos

PRODUTO                                AVALIAÇÃO                  LIMITE DETEÇÃO (LOD)              Nº TESTES

RidaQuick Aflatoxina    Visual           4, 10 ou 20 ppb 20

RidaQuick Aflatoxina RQS       RidaQuick Scan          4 ppb 20

RidaQuick Zearalenona RQS             RidaQuick Scan          75 ppb   20

RidaQuick DON                   RidaQuick Scan e Visual         0,5 ppm                    20

RidaQuick Fumonisina                   Visual           4 ou 0,8 ppm                     20

RidaQuick Fumonisina RQS               RidaQuick Scan          4 ou 0,8 ppm                     20

RidaQuick Scan 

Antibióticos - PremiTest

O dispositivo de leitura óptica RIDA®QUICK SCAN foi desenvolvido para 
realizar a interpretação das bandas, não a olho nu, mas sim electronicamente 
por uma unidade ótica.

O RIDA®QUICK SCAN permite-lhe obter um resultado quantitativo com os 
testes RIDA®QUICK. Estes resultados dos testes imunocromoatográficos 
na triagem semiquantitativa são obtidos em alguns minutos seguindo um 
procedimento fácil.

O Premi®Test é um teste de triagem para a deteção de resíduos de 
antibióticos em produtos de origem animal em menos de 4 horas. Premi®Test 
está disponível como: 

• Premi®Test 100 (R3900): 100 Ampolas; Premi®Test 25 (R3925): 25 Ampolas
• Premi®Test Starter Kit (ZPT2000): prensa de carne, incubadora, cronómetro, 
tesoura e mala de transporte.
• Multipress (ZPT2012): Permite esmagar 12 amostras de cada vez.
• Premi®Scan (ZPT2010): Software para “ler” as cores das ampolas após a 
incubação. O PremiScan contém uma tabela de cores Kodak©, 2 modelos e 
um pano preto.
• Premi®Test Urine (R3920): Ampolas para pré-tratamento de amostras de 
urina e sangue.
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Gama de Testes ELISA RidaScreen 

MICOTOXINAS     LIMITE DETEÇÃO                             Nº POÇOS         REF          INCUBAÇÃO

Aflatoxinas 

RidaScreen M1 30/15        5 ppt (leite) / 50 ppt (queijo)  96         R1111                      1h

RidaScreen FAST M1        367 ppt (leite e leite em pó)    48         R5802                15 min

RidaScreen B1 30/15        1 ppb    96         R1211                45 min

RidaScreen TOTAL        1,75 ppb   96         R4701                      1h

RidaScreen FAST TOTAL

(B1, B2, G1, G2)        1,7 ppb   48         R5202                      1h

Ocratoxina A                 

RidaScreen OTA 30/15        1,25 ppb (cereais) / 2,5 ppb (rações)

         50 ppt (cerveja/soro)    96         R1311                45 min

RidaScreen FAST OTA        5 ppb   48         R5402                15 min

Zearalenona                     

RidaScreen ZEA        50 ppt (urina/soro) / 250 ppt (cerveja)  96         R1401                    2h30

RidaScreen FAST ZEA        17 ppb (cereais/rações)    48         R5502                 15 min

RidaScreen FAST ZEA SC        5 ppb    48         R5502                 15 min

DON                             

RidaScreen DON        18,5 ppb (cereais/rações/malte) 

         3,7 ppb (cereais/malte)        96         R5906                 45 min

RidaScreen FAST DON        200 ppb (cereais/rações/malte)   96         R5901                   8 min

RidaScreen FAST DON SC        0,074 ppm (cereais/rações/malte)  96         R5905                   8 min

T-2                   

RidaScreen T-2        < 5 ppb   96         R3801                    2h30

RidaScreen FAST T-2        50 ppb    48         R5302                 15 min

RidaScreen T-2 / HT-2        30 ppb   96         R3805                 45 min

Fumonisinas                  

RidaScreen Fumonisina        25 ppb   96         R3401                 45 min

RidaScreen FAST Fumonisina        222 ppb    48         R5602                 15 min

Citrinina                    

RidaScreen FAST Citrinina        15 ppb    48         R6302                 25 min
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Ochracard
Rastreio qualitativo de ocratoxina A para vários níveis de deteção.

O kit baseia-se na tecnologia de anticorpos monoclonais, que tem a vantagem 
de ser altamente específica e sensível, enquanto o formato do teste é rápido 
e simples de executar. O procedimento de rastreio destina-se a servir como 
indicador da presença de toxinas a vários níveis de rastreio de acordo com a 
legislação europeia e internacional.

O kit inclui os acessórios, consumíveis e reagentes necessários.

Leitor de Microplacas StatFax 4700

Lightning MVP ICON

Este analisador de micro placas compacto e com LCD touch-screen para 
testes ELISA tem a capacidade de ler, calcular e imprimir os resultados em 
poucos segundos.

O Awareness Stat Fax® 4700 inclui 4 filtros de longa duração IAD. A sua gama 
fotométrica é de 0,00 a 3,00 A e tem uma precisão: 0,01 A.

Para a deteção de vestígios de rações medicamentadas em camiões e vias 
de enchimento.

O bioluminómetro Lightning MVP ICON incorpora a mais avançada tecnologia 
em deteção de matéria orgânica.

Para além da deteção de ATP em superfícies e líquidos, permite, através de 
sondas próprias, medir temperaturas, pH, condutividade e concentração de 
detergentes. Apresenta resultados em 10 segundos numa Escala de Limpeza 
patenteada. 

É o único equipamento com controlos positivos e calibradores rastreáveis.10



aW - Atividade da Água
Os produtos para medição da actividade da água da Novasina combinam 
tecnologia de sensor eletrolítico com o know-how no desenvolvimento e 
produção de instrumentos de medição.

Consequentemente, os nossos clientes são capazes de melhorar a sua gestão 
da qualidade e estão em pleno controlo dos valores da atividade da água. Os 
nossos instrumentos vão ajudá-lo a alcançar os seus objetivos!

Diferentes modelos estão disponíveis para satisfazer as suas necessidades. 
Visite o nosso site ou contacte-nos para mais informações.

ClimMate 

Dataloggers 

Para uma medição reprodutível é geralmente necessária uma grande 
quantidade de amostra.

Graças à câmara de amostra espaçosa do ClimMate é possível medir 
facilmente a atividade da água em grandes quantidades de cereal.

O equipamento funciona com bateria tornando-o ideal para indicações 
iniciais de valores de medição e para aplicações portáteis, tanto para 
atividade da água, como para temperatura, humidade e outros.

Inclui padrões de calibração SAL-SC reutilizáveis.

A nossa gama de dataloggers é pautada por 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 excitante gama de 
termómetros.
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CONTACTO

SIGA-NOS

Clique se estiver a 
ver este catálogo em 

formato digital
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