
Швидкий контроль гігієнічного стану 
робочих поверхонь і рідин 

Гігієнічний моніторинг  
в три простих кроки

Доступ до даних з будь-якого місця 
за допомогою хмарного сховища 

Візуалізуйте дані за допомогою 
додатка для смартфона і ПК 

Сваби A3 дозволять виявити  
ATФ + AДФ + AMФ 

Більш надійний і чутливий 
А3 знаходять те, що не виявляють інші



Зробіть моніторинг більш простим і зручним! 

За допомогою програми будь-який оператор може легко 
провести моніторинг і ознайомитися з результатами віддалено.

Аналіз Простота у використанні, результати протягом 10 секунд 

Проведіть змив 
Вийміть сваб з корпусу Luci Pac. 
Змочіть сваб водою, потім зробіть 
змив. Вставте сваб назад у корпус 
і втисніть.

Зчитайте результат 
Струсіть, щоб рідкий реагент 
опустився і розчинив порошко-
подібний реагент. Вставте А3 у 
комірку приладу. 

Отримайте результат 
Вимірювання (RLU) відобра-
жаються протягом 10 секунд.

Дані будуть зберігатися в хмарі й можуть бути доступ-
ні з будь-якої точки світу. Це дозволить швидко вия-
вити і реагувати на будь-які проблеми, які можуть ви-
никнути в робочому процесі.

Об’єднуйте Централізуйте дані завдяки хмарному управлінню

LumitesterTM Smart-код товару: 61234

Час вимірювання 10 сек.

Одиниця 
вимірювання

RLU (відносні світлові одиниці) 

Електроживлення 2 батареї, розмір AA

Аксесуари дві лужні батареї AA, щітка для чищення, 
USB-кабель, ремінець, керівництво 

 Не використовуйте цей продукт для інших цілей, крім гі-
гієнічного контролю. 

 Lucipac A3 і Lumitester Smart не слід використовувати для 
підрахунку загальних живих бактерій або виявлення кон-
кретних патогенних мікроорганізмів. 

LuciPacTM A3 Surface Код товару: 1702671   100 шт./уп.
LuciPacTM A3 Water Код товару: 1702672   100 шт./ уп. 

Умови зберігання 2–8 °C (не заморожувати) 

25 °C 14 днів (нерозкритий)

30 °C 5 днів (нерозкритий)

Термін придатності 15 місяців з дати виробництва

 Використовуйте LuciPac A3 для Lumitester Smart, PD-30 
або PD-20. Не використовуйте LuciPac A3 для інших моде-
лей. 

Записані дані можуть відображати хронологію 
аналізів, зареєструвавшись в нашому спеціалізова-
ному додатку. Результати моніторингу автоматично 
відображаються і візуалізуються. Співробітники бу-
дуть більш уважно ставитися до гігієни і підтримувати 
високий рівень санітарних умов робочого середови-
ща, що допоможе зміцнити довіру клієнтів до Вашого 
бізнесу.

Аналізуйте Додаток для постійного моніторингу різноманітних даних
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