Simplificando a
Segurança dos Alimentos

hygiena.com/ensuretouch-fb

Apresentando
EnSURE® Touch
O EnSURE® Touch é a próxima geração de sistema de monitoramento de ATP e ambiental. Projetado
para funcionar como seu smartphone, ele fornece sem esforço dados rápidos e precisos para apoiar
seu programa de segurança dos alimentos. O EnSURE Touch adapta-se ao seu local de trabalho e foi
concebido tendo em mente suas necessidades. Se você é novo na área de segurança dos alimentos
ou se já está nessa área há algum tempo, o EnSURE Touch ajuda a tornar tudo um pouco mais fácil.

Como funciona.
O EnSURE Touch é um instrumento portátil inteligente que mede rapidamente a contaminação por
bactérias, patógenos, alimentos, enzimas e organismos indicadores. Depois de coletar uma amostra,
o sistema mede a quantidade de Trifosfato de Adenosina (ATP – encontrado em todos os seres vivos
ou outrora vivos) e fornece um valor numérico objetivo juntamente com uma notificação de Aprovada/
Cuidado/Reprovada.

Executar tes

1. Superfície do swab

2. Inserir Teste

3. Executar teste

Como isso pode ajudar?
• Verifica o saneamento em 10 segundos;
• Armazena os dados de segurança dos alimentos em
um só lugar;
• Facilita as auditorias;
• Compara a eficácia dos procedimentos de saneamento;
• Prova objetivamente que os padrões foram atendidos;
• Comunica o sucesso com relatórios perspicazes;
• Identifica áreas problemáticas;
• Fornece treinamento e feedback no local;
• Atende aos padrões FSMA, GFSI e ISSO;

• Protege a reputação da marca;
• Reduz o risco de intoxicação alimentar, fechamento de
instalações e recalls de produtos;
• Reduz os custos de segurança alimentar trazendo testes
internos;
• Fornece evidências de das providências tomadas –
HACCP;
• Otimiza processos e limita o tempo de inatividade;
• Torna o monitoramento ambiental tão fácil quanto usar
um smartphone.

Inovação na
Ponta dos dedos
Teste rápido

Usuários

Execute um teste em dois toques.

Gerencie o Acesso com senha para
proteção e função.

Sincronização

Definições

Planos

Busca

Sincronize dados para SureTrend®
Cloud sem fio.

Personalize as configurações de idioma,
campos personalizados e tipos de teste.

Facilmente agrupe, agende e
randomize locais de teste para
garantir a cobertura da amostragem.

Encontre rapidamente o local ou os
planos que procura.

Reteste

Navegue pelos testes reprovados
e execute instantaneamente novos
testes para demonstrar a
eficácia da ação corretiva.

Enzimas

Localizações

Resultados e relatórios

Teste e mostre os resultados para
Fosfatase Alcalina e Fosfatase Ácida.

Crie e edite pontos de teste com
campos personalizados e limites de
aprovação/reprovação modificáveis.

Visualize facilmente os resultados dos
testes e a análise de tendências.

MicroSnap®

Calibração

Teste e mostre resultados para coliformes,
E. coli, Enterobacteriaceae,
e Contagem Total Viável.

Verifique a calibração em apenas
alguns toques sem ter que enviar
de volta ao fabricante.

Especificações:

A AOAC Research Institute, uma das
organizações de certificação de produtos mais
reconhecidas do mundo, emitiu seu certificado
SM de método de teste de desempenho para o
UltraSnap® Surface ATP Testes para uso com o
EnSURE Touch.

Tamanho:

7" x 3" x 1"

Peso:

0.7 libras

Sensibilidade:

<1 femtomole de ATP

Memória:

2GB interno + armazenamento em nuvem

Conectividade:

USB ou Wi-Fi

Idioma:

Vários idiomas disponíveis

Bateria:

bateria recarregável de íons de lítio com carregamento USB-C*

* A duração da bateria varia de acordo com o uso e a configuração.

Sempre atualizado
Sempre com backup
Sempre criptografado
SureTrend Cloud é uma plataforma de
análise de dados online fácil de usar que
sincroniza sem fio com o EnSURE Touch
para unir dados de teste e dar vida a eles.
Ele permite que os usuários monitorem os resultados dos testes
e gerenciem o acesso do usuário em várias instalações, tornando
o gerenciamento de riscos mais fácil do que nunca.

Características e benefícios:
SureTrend
Administrador global

• Fácil de usar e intuitivo - sem necessidade de treinamento;

ADM 1

• Plataforma baseada na Web - não são necessários
downloads de software;
• Reúna vários tipos de dados de segurança dos alimentos
em um só lugar;
ADM 2

USUÁRIO 1

USUÁRIO 2

USUÁRIO 3

USUÁRIO 7

USUÁRIO 4

USUÁRIO 5

USUÁRIO 6

Descubra tendências e monitore
o teste I dentro de uma única
instalação ou em um
conglomerado global

USUÁRIO 8

• Convide colegas e atribua funções para aumentar a
colaboração, responsabilidade e adesão organizacional e
fornecer maior visibilidade do programa de segurança
dos alimentos;
• O painel interativo oferece uma visão geral do desempenho
dos testes;
• Relatórios prontos para usar economizam tempo, relatórios
personalizados adicionam detalhes extras e personalização;
• Novos recursos adicionados regularmente por meio de
atualizações de software contínuas e automáticas - não é
necessário ligar para o TI;
• Dados e armazenamento ilimitados – sem custos de
inicialização;
• Gerencie facilmente um ou centenas de instrumentos de
uma conta;
• Acompanhe novos testes para descobrir oportunidades
de reciclagem ou identificar equipamentos que possam
precisar de substituição.

suretrend.hygiena.com

Dispositivos de teste
Os dispositivos de teste Hygiena® são incrivelmente fáceis de usar. Seu design maximiza a
coleta e recuperação de amostras enquanto usa a tecnologia patenteada Snap-Valve para
facilitar a ativação. Esses dispositivos eliminam materiais estranhos, melhoram a eficiência,
minimizam a variabilidade e reduzem os custos.

Testes Indicadores
de Organismos

Teste ATP de Superfície

Catálogo: S2020 | Quantidade: 100

LICENSE NUMBER

071302

E. coli

Teste ATP de Superfície
Ultra-Sensível

LICENSE NUMBER

071302

Catálogo: US3000 | Quantidade: 100
Catálogo: SUS3000X | Quantidade: 100

Catálogo: MS1-CEC | Quantidade: 100

Teste ATP em Água

Catálogo: MS2-ECOLI | Quantidade: 100
Catálogo: MS2-COLIFORM | Quantidade: 100
Catálogo: MS1-TOTAL | Quantidade: 100
Catálogo: MS2-TOTAL | Quantidade: 100
Catálogo: MS1-EB | Quantidade: 100
Catálogo: MS2-EB | Quantidade: 100

Catálogo: AQ-100X | Quantidade: 100

Teste de Verificação de
Pasteurização ALP

Teste ATP em Água

Catálogo: AQ-100FX | Quantidade: 100

Catálogo: ZS-ALP-100 | Quantidade: 100

Dispositivo de verificação de
calibração de LED

Catálogo: CAL | Quantidade: 1

Teste de eficiência de
cozimento ACP

Catálogo: CX-3000 | Quantidade: 100

O EnSURE Touch é calibrado de fábrica e usa tecnologia avançada que não requer recalibração.
O CalCheck é usado para verificações de calibração internas como parte de um programa de controle de qualidade, para que você não precise enviá-lo
pelo correio para uma verificação de calibração anual.
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Phone: +34 954-08-1276

youtube.com/hygienatv

vimeo.com/hygienatv

Hygiena®, EnSURE®, UltraSnap®, SuperSnap®, AquaSnap® and MicroSnap® marcas comerciais da Hygiena LLC.

