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Sistema de triagem microbiológica rápida



Versatilidade incomparável 

Molho de queijo. Sucos de polpa. Pudins espessos.  
O Innovate pode testar todos eles. Nenhum outro 
método rápido cobre a gama de produtos e aplicações 
que podemos testar. O sistema Innovate é flexível e 
fácil de usar, mesmo com tipos de produtos difíceis de 
testar que são:
• Transparente, opaco ou altamente pigmentado
• Filtrável ou não filtrável
• Solúvel ou não solúvel
• pH alto ou baixo
• Preservado ou não preservado
• Produtos em embalagens assépticas

•  Leites de amêndoa, 
nozes e aveia

• Chá preparado
• Caldos e sopas
• Condimentos
• Misturas de 

sobremesas
• Leites ESL e UHT
•  Sucos e concentrados 

de frutas e vegetais
• Misturas de sorvete

• Fórmulas infantis
•  Bebidas proteicas 

nutricionais
• Bebidas de soja e arroz
• Bebidas esportivas
• Creme adoçado
• Bebidas à base de 

iogurte
• Pudim
• Molhos
• Xaropes

Produtos testados

Lançamento 
do produto

Lançamento 
do produto

Incubação em placa de cultura 
e observação: 2-7 DiasIncubação do produto

Incubação do produto
Método de teste

Hygiena 

Métodos microbiológicos
tradicionais

DIAS

 Resultados 
rápidos

 96 amostras em
<30 minutos

Liberar produtos dias mais rápido

Os sistemas de triagem microbiana rápidos Innovate 
são projetados para liberação rápida, eficiente e segura 
do produto. Desde a triagem de matérias-primas e 
estoque em processo até a liberação de produtos 
acabados, o sistema Innovate é uma ótima opção para 

produtos lácteos, alimentos e bebidas embalados 
onde há uma baixa expectativa de carga 
biológica, como em temperaturas ultra altas 
(UHT na sigla em inglês) pasteurizados.
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Pergunte-nos sobre nossa equipe de aplicativos de classe mundial

Sistema de triagem  
microbiológica rápida

O sistema Innovate fornece resultados de controle de 
qualidade em menos de 1 hora após um período de 
incubação preliminar, permitindo que os fabricantes de 
laticínios, alimentos e bebidas confirmem rapidamente 
a qualidade de seus produtos e os lancem 
rapidamente no mercado.


