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USDA aprova Reveal® Q+ para Aflatoxina com leitor Raptor®
LANSING, Michigan, 18 de dezembro de 2018 - A Neogen Corporation anunciou hoje que o Serviço Federal
de Inspeção de Grãos do USDA (USDA-FGIS) concedeu um Certificado de Conformidade para o kit de teste
Reveal® Q + para Aflatoxina utilizado com a nova Plataforma de Análise Integrada Raptor® da Neogen.
O teste Reveal Q + para Aflatoxina da Neogen oferece resultados rápidos e precisos e é certificado para uma
grande variedade de produtos. O sistema Raptor pode analisar até três amostras de cada vez e controlar com
precisão todos os parâmetros de teste - garantindo resultados da mais alta qualidade.
“O novo sistema de Análise Integrada Raptor protege a integridade de dados do testador, e processa e analisa
os resultados sem qualquer intervenção adicional do operador”, disse Mary Gadola, gerente de produtos para
micotoxinas da Neogen. “A aprovação FGIS permite que os reguladores adicionem o nosso sistema de teste
aprimorado à lista crescente de produtos da Neogen, nos quais eles podem confiar para garantir a segurança
de nosso suprimento mundial de alimentos e rações. O sistema de testes recém-aprovado será especialmente
útil para aqueles para quem a velocidade é essencial.”
Como a aflatoxina é uma grave ameaça à saúde humana e animal, mais de 100 países têm establecido
limites regulamentares para a detecção em produtos destinados à alimentação humana ou animal. A toxina
é um bolor que cresce em uma ampla gama de matrizes como o milho. A aflatoxina pode ser produzida sob
condições favoráveis de crescimento de fungos, por exemplo em grãos pré-colheita no campo e pós-colheita
em armazenamento.
A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e
de animais. A divisão de Segurança Animal da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para
testes diagnósticos de bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal é líder no desenvolvimento de
genoma animal junto com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo:
kits diagnósticos, produtos farmacêuticos, instrumentos veterinários, cuidados com feridas e desinfetantes.

###

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

