
Coloque uma tira nova de 
Reveal MAX para aflatoxina 
dentro do recipiente de 
amostra Ajuste o cronômetro 
para 3 minutos.

Aguarde a amostra assentar. Filtre a amostra usando uma seringa com filtro ou um papel de 
filtro Whatman nº4

REVEAL® MAX PARA AFLATOXINA
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.

Procedimento

Materiais fornecidos:
25 tiras de teste
25 recipientes de amostra
01 frasco de diluente de amostra
Kit de instruções
25 pacotes MAX 1 para extração aquosa

Número do produto: 8018
Faixa: 20 ppb
Tempo de teste: 3 minutes
Reatividade cruzada: Aflatoxina B1, B2, G1, G2
Matriz: Milho e trigo
Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou  
acesse NEOGEN.com
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Obtenha uma amostra 
representativa. Triture e pese 
uma amostra de 10 g.

Acrescente à amostra 50 mL de 
água destilada ou deionizada.

Agite vigorosamente durante  
1 minuto ou misture por  
1 minuto.

Acrescente 200 µL do extrato 
de amostra ao recipiente de 
amostra e misture por 3 vezes.

Leia visualmente, mantendo a tira na linha de visão. É necessário 
ler a tira nos 30 segundos após a incubação de 3 minutos. 

Negativo (abaixo de 20 ppb): a amostra pode ser interpretada 
assim que duas linhas estiverem visíveis (1 a 2 minutos).

Positivo (acima de 20 ppb): a amostra deve ser interpretada em 
3 minutos. Sem linha visível na zona de teste, mas uma linha 
visível na zona de controle.

Adicione à amostra o conteúdo 
de 1 pacote de MAX 1

Aflatoxin

Aflatoxin
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Acrescente 100 µL de diluente 
de amostra ao recipiente  
de amostra.



Item Neogen Materiais de extração

9401, 9453 Triturador Agri-Grind ou 
equivalente 

9427 Balança capaz de pesar 
de 5 a 50 g ± 0,1 g

9426, 9452 Cronômetro

9475 Suporte para recipientes de 
amostra Reveal

9427 Balança capaz de pesar 
de 5 a 50 g ± 0,1 g 

9426, 9452 Cronômetro

9475 Suporte para recipientes de 
amostra Reveal

9272, 9860 Pipetador, 100 µL

9407, 9410 Ponteiras para pipeta 1-200 μL

9336 Pipetador 500 μL fixo

9680 Sistema Raptor

9330 Minicentrífuga

9172 Tubos para microcentrífuga

9420 Seringas com filtro

9428 Recipientes para coleta de 
amostra

– Água destilada

Materials Recommended but Not Provided

Número do produto: 8018
Reveal® MAX para aflatoxina

Teste de rastreamento simples e rápido
Como líder reconhecido no setor, a Neogen® continua a oferecer soluções 
inovadoras para os produtores de alimentos e rações. A Neogen tem a 
mais ampla oferta de produtos, além de suporte técnico disponível 24 
horas por dia. 

•  Rapidez no tempo até o resultado

•  Armazenamento em temperatura ambiente

•  Interpretação visual

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou 
acesse NEOGEN.com

Informações para pedidos 
8018 Reveal® MAX  

para aflatoxina
9680 Plataforma Raptor®
9681 Cartuchos Raptor

Materiais Recomendados, mas Não Fornecidos


