
CONTROLO DE HIGIENE

FRESH CHECK: TESTE DE CONTAMINAÇÃO  
DE BAIXO NÍVEL

BIOFINDER: TESTE DE DETEÇÃO DE CONTAMINAÇÃO

TBF 300: TESTE DE DETEÇÃO DE BIOFILME



TUDO O QUE PRECISA DE SABER 
SOBRE OS NOSSOS TESTES RÁPIDOS 
DE HIGIENE
Vários testes rápidos, aplicados como spray em superfícies 
de teste, estão disponíveis no portfólio CHRISTEYNS 
para detetar a presença de diferentes contaminantes 
em superfícies após operações de limpeza e desinfeção. 
Estes tipos de testes de higiene destinam-se a ser 

utilizados após operações de limpeza e desinfeção, e 
têm a vantagem de permitir a inspeção visual de áreas 
contaminadas. Uma ferramenta útil para apoiar auditorias 
de higiene e avaliar a eficácia dos procedimentos de 
limpeza.

Um teste rápido, para controlar 
a presença de qualquer tipo de 
biofilmes em superfícies.

Um teste de deteção de 
contaminação em superfícies, 
incluindo muitos microrganismos 
e alguns resíduos alimentares.

Um teste de deteção 
de baixos níveis de 
contaminação, quer 
microbiológica ou químico.

Características dos testes rápidos de higiene e as principais diferenças entre eles:

• RAPIDO. Resultados em poucos segundos.

• FÁCIL. Não requer pessoal especializado nem 

equipamento complexo.

• PRÁTICOS. Para um controlo de higiene fiável.

VANTAGENS



A presença de biofilmes nas instalações 
representa um risco para a segurança ali-
mentar, uma vez que protegem micror-
ganismos como Listeria, Pseudomonas, 
Enterobactérias, Flavobacterium ou Sta-
phylococcus, e podem também causar 

problemas de funcionamento no equipa-
mento.

TBF 300 é um teste simples, específico e rápi-
do, para controlar a presença de qualquer tipo 
de biofilmes em superfícies.

Fresh Check está a revolucionar a forma 
como entendemos a segurança, fornecendo 
o primeiro método acessível para detetar 
bactérias, excesso de químicos e detritos 
alimentares com uma simples mudança 

de cor - se não ficar roxo, é necessário 
limpar novamente. E se finalmente tiver um 
resultado positivo, pode verificar se tem 
biofilmes com o nosso teste de biofilme, 
TBF 300.

Um teste para a deteção de contaminação 
em superfícies incluindo muitos microrganis-
mos e alguns resíduos alimentares através 
de um gel de aplicação simples. 

BioFinder é uma ferramenta eficaz para a 
monitorização da higiene, especialmente 
concebida para detetar o grupo de micror-
ganismos ligados às superfícies.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

*ATENÇÃO: Qualquer outra cor para além da púrpura significa contaminada. Verificar se os resíduos desinfetantes foram 
removidos antes da aplicação para evitar resultados falsos.

Limpar e 
enxaguar

Mudança 
de cor?

Se sim, limpar 
novamente

Pulverização VerifiqueEsperar  
30 s

VERIFICAÇÃO DA COR

Esperar  
5 min

Lavar com 
água

Pulverizar o 
reagente

Cor 
persistente?

Se sim, limpar 
novamente

5 min

Verifique

O spray TBF 300 pode confirmar a presença do biofilme com um reagente fúcsia. Inspecionar a superfície tratada: a 
presença de áreas coloridas indica a presença de um biofilme. No final do teste, enxaguar bem a superfície tratada para 
remover qualquer vestígio do reagente.

O spray BioFinder pode confirmar a higiene com uma reação. Um resultado positivo gera imediatamente microbolhas, 
produzindo uma espuma branca. Se nenhuma produção de espuma for observada após 60 segundos, o resultado é 
negativo.

FRESH CHECK

BIOFINDER

TBF 300

Esperar  
30-60 s

Pulverização Presença de 
bolhas de ar?

Verifique Se sim, limpar 
novamente

30-60 s

10-30 s
LIMPO

CONTAMINAÇÃO*
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CHRISTEYNS PORTUGAL - Entrada de Paço de Arcos,
Zoom Business Park - Edifício E, Escritório 1, 2735-307 Cacém
T +351 214 276 390
E info.portugal@christeyns.com

CHRISTEYNS.COM

MAIS INFORMAÇÕES
Contacte o seu responsável local CHRISTEYNS 
para o ajudar a encontrar uma solução que se 
adapte à sua situação pessoal.

TBF 300

Alvo Matriz do biofilme

Tempo para  
resultados

1-5 minutos

Embalagem Caixa de 3 unidades de 100 ml

Sensibilidade Médio

BIOFINDER

Alvo Catalase microrganismos positivos, 
resíduos contendo catiões metálicos

Tempo para  
resultados

30-60 segundos

Embalagem Caixa de 3 unidades de 500 ml

Sensibilidade Médio

FRESH CHECK

Alvo Bactérias, alimentos e resíduos químicos

Tempo para  
resultados

30 segundos

Embalagem Caixa de 4 unidades de 100 ml

Sensibilidade Alta

INFORMAÇÃO TÉCNICA


