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Neogen lança kits de teste de alergênicos para alimentos à base de coco
LANSING, Michigan, 25 de março de 2019 - A abrangente linha de testes da Neogen para a detecção de
alergênicos em produtos alimentícios antes de chegarem aos consumidores, agora inclui testes simples e
precisos para o coco em alimentos, bebidas e amostras ambientais.
O novo Reveal® 3-D para alergênico de coco da Neogen, analisa amostras ambientais e líquidas em 1 parte
por milhão (ppm) em apenas 5 minutos. O novo Veratox® para alergênico de coco fornece resultados precisos
na faixa de 1 a 25 ppm para testar amostras de alimentos e bebidas.
“A adição dos testes para coco aumenta a liderança da Neogen no fornecimento de soluções para testes de
alergênicos alimentares”, disse John Adent, presidente e CEO da Neogen. “Desde o desenvolvimento do
primeiro teste rápido, comercialmente disponível para alergênicos alimentares, há 20 anos, temos fornecido
aos nossos clientes as melhores opções de teste para proteger seus consumidores de alimentos com
alergênicos. Esses novos testes permitirão que nossos clientes utilizem a mesma metodologia de teste fácil
de usar, para testar os alergênicos de maior interesse para a indústria alimentícia .”
A Neogen também oferece triagem e kits de teste de alergênicos alimentares para alimentos identificados pela
Food and Drug Administration (FDA) como sendo a maior preocupação, incluindo testes para detectar nozes
(por exemplo, amêndoa, avelã, nozes, caju e pistache), ovo, trigo/glúten, leite, amendoim, soja e crustáceos
(por exemplo, caranguejo, lagosta e camarão) entre outros.
O formato Reveal 3-D da Neogen apresenta três linhas de teste, incluindo um sistema de detecção de
sobrecarga projetado para garantir que amostras altamente positivas sejam relatadas com precisão. O
teste analisa em 1 ppm de proteína de coco em amostras ambientais, águas de enxágue (CIP), bebidas
processadas em temperatura ultra-alta (UHT) e outras bebidas (por exemplo, água de coco, bebidas
esportivas, leite e estimulantes).
O teste Veratox é um imunoensaio enzimático (S-ELISA) que requer treinamento mínimo e equipamento de
laboratório padrão, para produzir resultados quantitativos em apenas 30 minutos após a extração. O teste
fornece um método para determinar facilmente se um ingrediente ou produto foi submetido a contato cruzado
com coco.
Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de
animais. A divisão de Segurança Alimentar 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 e instrumentos veterinários.
###
Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

