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Neogen lança teste rápido e fácil para carne suína
LANSING, Michigan, 10 de abril de 2017 — A Neogen desenvolveu o teste mais rápido e fácil
disponível para detectar a carne suína crua em amostras de carne e amostras ambientais.
O novo teste Reveal® para Carne Suína da Neogen fornece resultados precisos em apenas 5
minutos após a extração. O novo teste pode detectar um mínimo de 0,5% de carne suína crua
em amostras de carne e foi validado para o uso com swabs ambientais e amostras de águas de
enxágue.
“Para garantir a confiança dos consumidores, a indústria alimentícia continua a reforçar os seus
sistemas de gerenciamento de segurança alimentar. Existe uma necessidade de um teste rápido
e fácil para ajudar a evitar a inclusão acidental ou deliberada de carne suína em outras carnes
cruas processadas e para validar a limpeza após trocas de produtos,” disse Steve Chambers da
Neogen Europe. “Em apenas alguns minutos e com um mínimo de equipamento, uma empresa
pode garantir aos seus consumidores, que os seus produtos são seguros, saudáveis — e
devidamente rotulados.”
O novo teste para carne suína segue o formato Reveal, muito fácil, da Neogen, que utiliza tiras
de teste de fluxo lateral para produzir resultados de fácil interpretação.
Em ambas análises interna e independente, Reveal para Carne Suína demonstrou detectar
com precisão a carne suína crua. O teste não produziu resultados falso-positivos em amostras
que continham somente carne bovina, equina, aves ou ovina.
A linha completa de produtos para a detecção de diferentes espécies de carnes da Neogen
também inclui os testes BioKits para a identificação de espécies, que fornecem uma
detecção específica e qualitativa de uma gama de espécies de animais. Os testes BioKits
estão disponíveis para carnes cozidas de suínos, bovinos, aves, ovinos e carnes cruas de
bovinos, suínos, ovinos, aves e equinos.

Tiras de teste
Reveal® para Carne
Suína

A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos dedicados para a
segurança de alimentos e animais. A divisão de Food Safety da Neogen comercializa meios de cultura desidratados
e kits para testes diagnósticos de bactérias causadoras de doenças de origem alimentar, toxinas naturais, alergênicos
alimentares, resíduos de drogas, doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Animal Safety é líder
no desenvolvimento de genômica animal juntamente com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos
veterinários, incluindo: kits diagnósticos, farmacêuticos, instrumentos, cuidados com lesões e desinfetantes.
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Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

