
Labolytic AS (+47) 47 77 77 60 info@labolytic.no labolytic.no

PROSEDYRE 
OG AVLESNING

RidaQuick DON RQS ECO

Ny, hurtig deoxynivalenol analyse - mer nøyaktige resultater på kortere tid!
• Vannutvinning, på KUN 30 sek (krever ingen organiske løsemidler)

• Bare 3 minutter inkubasjonstid.

• Deteksjonsområde på 0,25 - 50 mg/kg (0,25-7,5 mg/kg og 7,5-50 mg/kg).

REAGENSER I PAKKEN
Reagensene i pakken er tilstrekkelig til 20 analyser. Hvert testsett inneholder:

Komponent Lokkfarge Format Innhold

20 x teststrimler - Klar til bruk En analyse per teststrimmel (individuelt pakket)

1 x Mobilt løsemiddel Hvit Klar til bruk 25 ml

1 x RidaSmart APP-deksel - Klar til bruk Evalueringsdeksel for bruk med RidaSmart APP (lottspesifikt)

ANNET NØDVENDIG UTSYR

Nødvendig utstyr Anbefalt ekstrautstyr (valgfritt)

- Kvern
- vekt
- Gradert sylinder
- Pipette 

100μl - 1000μl

Smarttelefon med RidaSmart APP 

Alternativt 

RidaQuick SCAN leser 
(med programversjon V1.0.1.7.2.0 el nyere).

- Shaker
- Sentrifuge (≥ 2000 g)
- Filterpapir 
(Munktell Ahlstrom 3hw eller tilsv.)

Destillert 
eller 
Deionisert 
vann

AVLESING FORETAS MED
Egnet Android smarttelefon med RidaSmart APP 
(bruk avleserstativ for effektiv scanning) - eller - 

RidaQuick SCAN leser 
(med oppdatert programvareversjon).
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TESTPROSEDYRE
Sørg for at alle komponenter har romtemperatur (20-25°C) 
Testing utføres også ved romtemperatur.

Velg prøvemetode ut fra deteksjonsgrense, og type pøve  
(Metode 1 - måleområde: 0.25-7.5mg, Metode 2 - måleområde: 7.5-50mg).

Avlesing foretas med

• Din smarttelefon med RidaSart APP (oppdater til nyeste versjon før start)
• eller med din RidaQuick SCAN avleser (sørg for at  instrumentet er oppdatert til nyeste programvareversjon).

Hvilken avlesningsetode du velger avhenger av om du ønsker å benytte den nye, raske APP metoden på din 
smarttelefon, eller om du har en RidaQuick Scan avleser du ønsker å oppdatere og fortsette å benytte. 

METODE 1 - deteksjonsområde 0.25-7.5mg

1. Vei opp 5g oppmalt og homogenisert prøve i et 50 mL rør.
Tilsett 25 ml destillert (evt. deionisert vann)

(øk vannvolumet proporsjonalt for større prøver, f.eks. 50g + 250ml)

2. Lukk røret og rist kraftig i 30 sekund. (Bruk evt. en rotator, vortex e.l.)

Nå kan du velge mellom å:

a) Sentrifugere prøven (1 min ved 2000 g) 

b) Filtrere - eller la prøven sedimentere i 3-5 min.
Slik at du får en partikkelfri supernatant (overflatevæske).

3. Fortynning I: 
Fortynn 100μl av den partikkelfrie supernatanten (overflatevæsken) 
med 500μl av mobile solvent. 

Bland godt (snu røret opp ned 5 ganger).

4. Pipetter 100μl av fortynning I over på påføringsområdet til teststrimlen.

Inkuber teststrimlen i 3 minutter.

5. Avlesing
         - eller -
Åpne RidaSmart APP på din mobil 
Scann og evaluer teststripsen med appen.
Avles og eksporter evt. resultatene til printer eller e-post.

Plasser test stipsen i RidaQuick Scan instrumentet 
Start målingen.
Avles og print resultatet.
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TESTPROSEDYRE
Sørg for at alle komponenter har romtemperatur (20-25°C). Testing utføres også ved romtemperatur.

Velg prøvemetode ut fra deteksjonsgrense, og type pøve  
(Metode 1 - måleområde: 0.25-7.5mg, Metode 2 - måleområde: 7.5-50mg).

METODE 2 - deteksjonsområde 7.5-50mg

1. Vei opp 5g oppmalt og homogenisert prøve 
Tilsett 25 ml destillert (evt. deionisert vann)

(øk vannvolumet proporsjonalt for større prøver, f.eks. 50g + 250ml)

2. Lukk røret og rist kraftig i 30 sekund. (Bruk evt. en rotator, vortex e.l.)

Nå kan du velge mellom å:

a) Sentrifugere prøven (1 min ved 2000 g) 

b) Filtrere - eller la prøven sedimentere i 3-5 min.
Slik at du får en partikkelfri supernatant (overflatevæske).

3. Fortynning I: 
Fortynn 100μl av den partikkelfrie supernatanten (overflatevæsken) 
med 500μl av mobile solvent. 

Bland godt (snu røret opp ned 5 ganger).

4. Fortynning II:
Fortynn 100 μL av fortynning I 
med 700 μL mobile solvent.

(2 x 100μl + 1 x 500μl)=700μl

Bland godt (snu røret opp ned 5 ganger).

5. Pipetter 100 ul fortynning II over på påføringsområdet til teststrimlen.

Inkuber teststrimlen i 3 minutter.

5. Avlesing
         - eller -
Åpne RidaSmart APP på din mobil 
Scann og evaluer teststripsen med appen.
Avles og eksporter evt. resultatene til printer eller e-post.

Plasser test stipsen i RidaQuick Scan instrumentet 
Start målingen.
Avles og print resultatet.
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RESULTATEVALUERING
Evaluer alltid resultatet etter 3 min inkubering for å få sammenlignbare resultater.

Fravær av kontroll linje indikerer at testen er ugyldig. 

Ved høy konsentrasjon av DON kan kontroll linjen være litt svakere.

Kontrollområde (control line) Påføringsområde for prøven (sample)Reaksjonsområde (test line)

Avlesning med RidaSmart APP
Les brukerguiden for RidaSmart APP og foreta avlesningen i henhold til disse spesifikasjonene.

Forsikre deg om at du RidaSmart APP dekslene til dine testtrips tilgjengelig før du starter avlesningen. 

Hver tesstrip avleses med sitt eget individuelle RidaSmart APP deksel.  
Dekslene er vedlagt i testkitet og er obligatoriske for å kunne avlese testen med smarttelefon. 

Du trenger ikke å oppgi test innstillinger manuelt i App’en, bare scanne QR-koden på dekselet.
QR-koden på dekselet inneholder lot-spesifikk informasjon med data for den testen det tilhører. 

Bruker du strekkodekodede prøver og kunde-ID-er?
Bare skann strekkodene dine, og appen kobler informasjonen til prøven (innstaller strekkodeleser på smarttele-
fonen for å bruke denne funksjonen).

Resultatene beregnes automatisk og vises på skjermen.
Du kan eksportere dem direkte via e-post, sky-/nettverksskriver. 
Eller gjennomgå de automatisk lagrede dataene i APP-ens interne database for eksport på et senere tidspunkt.

Steg for steg - Testprosedyre med RidaSmart APP

1. Angi nødvendig informasjon.

Velg måling (measurement).

2. Scann QR/ koder (og/ eller bruk 
tastatur) for å legge inn analysedata

Velg applikasjon (bruk)

3. Legg RidaSmart APP dekselet 
på toppen av teststrimlen

4. Hold telefonen over teststrimlen 
(eller bruk Smart APP stativet)

Ta et bilde (i APP’en)

5. Avles resultatene dine

Eksporter resultatene via e-post 
eller skyutskrift

6. Du kan når som helt se resultat-
ene dine i databasen i APP’en.
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Applikasjon - RidaSmart APP evalueringsprogramvare:

Matriks Måleområde RidaSmart APP applikasjon

Hvete
0.25 - 7.5 mg/kg Hvete 0,25 - 7,5 ppm

7.5 - 50 mg/kg Hvete 7,5 - 50 ppm

Mais
0.25 - 7.5 mg/kg Mais 0,25 - 7,5 ppm

7.5 - 50 mg/kg Mais 7,5 - 50 ppm

Bygg / havre
0.25 - 7.5 mg/kg Bygg/ havre 0,25 - 7,5 ppm

7.5 - 50 mg/kg Bygg/ havre 7,5 - 50 ppm

Avlesning med RidaQuick Scan
Les brukerguiden for RidaQuick Scan og foreta avlesningen i henhold til disse spesifikasjonene.

Merk: Kvalitetssertifikatet i analysekitet inneholder informasjon om flere standardkurver. 
Pass på at du velger riktig kurve for riktig type prøve og riktig måleområde.
Hvis du benytter strekkodeskanneren til å legge inn data, benytt 2D-strekkodene; for å legge inn kurveparametrene  
manuelt, bruker du tekstinformasjonen på kvalitetssertifikatet. I begge tilfeller må du påse at kontrollsummen  
(checksum) som vises på instrumentet er identisk med den respektive kontrollsummet på sertifikatet.

RidaQuic Scan metoder:

Måleområde RidaQuick Scan metode

0.25 - 7.5 mg/kg DON Low

7.5 - 50 mg/kg DON High

Steg for steg - Testprosedyre med RidaQuick Scan

• Trykk den midterste knappen (Enter) for å aktivere RidaQuick Scan leseren

• Forsikre deg om at du har valgt riktig metode (DON Low eller DON High)

• Gå til menyvalget ”Start scan” og trykk Enter

• Sjekk at kontrollsummen (checksum) på skjermen er identisk med kontrollsummen på kvalitetssertifikatet i test-kitet

• Gå til ”Start scan” igjen og trykk Enter

• Leseren vil nå evaluere teststrimmelen og vise resultatet

• Testen er nå fullført

Advarsler og forholdsregler
Testen skal kun utføres av trent personell. Følg alltid instruksjonene for bruk av testen nøye.

Teststrimlene er følsomme for fuktighet. Fuktige teststrimler kan ha en negativ innvirkning på testresultatet. Det 
er viktig å beskytte stripene mot fuktighet, dette gjelder spesielt hvis emballasjen til teststrimmelen er åpnet.

Dette analysekitet kan inneholde skadelige stoffer. 
Se sikkerhetsinformasjon for komponenter i produktets sikkerhetsdatablad (MSDS), tilgjengelig fra Labolytic AS.

Lagringsinstruksjoner
Oppbevar analysekitene ved 2-8 °C. 

Komponentene i analysekitet må ikke fryses.

Etter utløpsdato er kvalitetsgarantien ikke lenger gyldig (se holdbarhet på analysekitets ytre etikett).

Ikke bytt eller bland individuelle reagenser mellom analysekit med ulike lotnummer.

Bestilling

RidaQuick DON RQS ECO | Analysekit Varenr. 14252 RidaSmart APP + lisens Varenr. 14064
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