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"Hijyen denetimi her gıda güvenliği programının temelini oluşturmaktadır.
Sürekli olarak daha fazla gıda talep eden, küresel bir nüfusun artmasıyla 
hijyen izlemenin önemi artacaktır. İyi bir hijyen izleme programı ürünler 
üretilmeden önce sorunları vurgulayabilir. bu konular erken dönemde 
sadece halk sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda marka 
bütünlüğünü de koruyor. " 

"AccuPoint Advanced ATP İzleme Sistemi, adenosin trifosfat (ATP) 
miktarını ölçerek yüzeylerde ve sıvılarda bulunan yiyecek artıkları ve 
mikroorganizmaları tespit ederek hijyen programınızın etkinliğini doğrular."

 
 
 

 
 

 
 

 

Hijyen izleme sistemi şunları içerir:

1.
 

Son teknoloji ürünü örnekleyiciler
2.  Geliştirilmiş okuyucu
3.  Akıllı Veri Yöneticisi Yazılımı

Sıvı kararlı kimyaya sahip üç renk kodlu örnekleyicimiz, ATP'nin yüzeylerden ve 
durulama sularından doğru şekilde geri kazanılmasında rakipsizdir. Diğer üreticiler 
tarafından kullanılan geleneksel sürüntülerin aksine, örnekleyicilerimiz ATP'yi daha 
tutarlı bir şekilde çıkarmak için daha geniş bir yüzey alanını kaplar.

• Sıvı kararlı kimyaya sahip örnekleyiciler
• Geliştirilmiş tekrarlanabilir sonuçlar için tutarlı reaksiyonlar
• Oda sıcaklığında iki haftaya kadar stabildir
• Patentli düz kafalı tasarım biyofilmden kopar ve yüzey temasını arttırır
• Yüzey, su ve erişim örnekleyicilerinin kolay tanımlanması için renk kodlu
• Tüm örnekleyici tipleri için tek elle, tek adımda etkinleştirme

Örnekleyici Hassasiyeti  
AccuPoint Advanced örnekleyicinin benzersiz tasarımı, daha fazla numune doğruluğu ve tutarlılığı sağlar. Accupoint
Advanced'in örnek desenine, geleneksel bir ATP yüzey sürüntüsüne kıyasla, kapsama alanındaki farkı açıkça görebilirsiniz.

AccuPoint Advanced ATP Yüzey örnekleyici modeli

Geleneksel ATP Yüzey temizleme bezi deseni-

HİJYEN İZLEME

Adım 1 - Son Teknoloji Örnekleyiciler

AccuPoint Erişim Örnekleyicisi
Ulaşılması zor alanları test etmek için.

ATP'nin optimum geri kazanımı ve
serbest bırakılması için sert floklu

polimer numune ucu içerir.

AccuPoint Yüzey Örnekleyici
Tutarlı örnekleme ve yüzeylerde ATP'nin

iyileştirilmiş geri kazanımı için patentli
düz kafa tasarımı.

AccuPoint Sıvı Örnekleyicisi
ATP varlığı için yerinde temiz durulama

sıvılarını ve sıvıları doğru bir şekilde
test etmek için tercih edilen örnekleyici.
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Yükseltilmiş okuyucumuz parmaklarınızın ucunda hızlı ve doğru sonuçlar verir.

• Hemen hemen her yerde test etmek için sağlam ünite

Hızlı sonuç alma süresi: <20 saniye•

•

•

•

İsteğe bağlı RFID Teknolojisine
sahip gelişmiş okuyucu 
RFID teknolojisi ATP test sonuçlarının toplanmasını 
kolaylaştırır. AccuPoint okuyucu uygun test sitesi 
bilgilerini tarar ve otomatik olarak tanımlarken test 
süresini büyük ölçüde azaltır. RFID etiketlerini ilk olarak 
tahsis ettikten sonra, tek yapmanız gereken bu etiketi 
ilgili siteleriyle anında ilişkilendirmek için hızlı bir 
taramadır.

AccuPoint Advanced, sonuçların ve eğilimlerin net bir analizini 
sağlayan akıllı Veri Yöneticisi yazılımı ile birlikte gelir.

• Yüklenen tüm test sonuçlarını kaydeder ve izler

• Temel hijyen göstergesi raporları oluşturur

• Denetim uyumluluğu için kayıtlar tutar

• Eğilimleri ve sorunlu siteleri belirler

• Test planını yönetir

• Ürün yazılımı yükseltme özelliği
okuyucuyu güncel tutar

Numune Aktivasyon Sonuçlar

Adım 2 - Geliştirilmiş Okuyucu

Örnek Raporlar

Adım 3 - Akıllı Veri Yöneticisi Yazılımı

Hızlı ve Kolay Süreç

Benzersiz RLU ölçeği, ATP temel sapmalarını tanımlamak için
küçük farklılıkları tespit eder

Geliştirilmiş güç tasarrufu özellikleri

İsteğe bağlı RFID Teknolojisi ile okuyucu mevcuttur
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Hijyen Programınızı Güvenle Doğrulayın

 

 

 

AccuPoint Advanced'in hijyen izleme programınızı iyileştirmeye
nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek ve detaylı bilgi almak için

bugün ABP Satış mühendislerimiz ile iletişime geçin.

 

 

Bilgilendirilmiş Kararlar
 • AccuPoint Advanced sistemi, 

  test sonuçları, test yerleri ve 
  yüzeyi veya sıvısı olsun test türü
  dahil olmak üzere anında karar
  verme hakkında bilgi sağlar.

• Veri Yöneticisi yazılımı, hızlı bir 
  şekilde test planları oluşturarak, 
  verileri okuyucu ile senkronize 
  ederek ve SSOP'ları doğrulamak 
  için hijyen etkinliğinin nesnel bir 
  kaydını tutarak test süreçlerini 
  kolaylaştırır.

• Okuyucu, 4.000'e kadar benzersiz
  test sonucunu saklayarak
  hafızayı sürekli temizleme 
  ihtiyacını ortadan kaldırır.

Önleme
• AccuPoint Advanced, masraflı geri
  çağırma işlemlerini önlemeye 
  yardımcı olan hızlı kararlara izin 
  vererek, birimdeki tüm ilgili site 
  bilgilerini görüntüler.

• Örnekleyici tiplerinin seçimi, 
  hijyen izlemenin gerektiğinde 
  gerçekleştirilmesini sağlar ve 
  yalnızca en güvenli ürünlerin 
  tüketicilere ulaşmasını sağlar.

• AccuPoint Advanced, üreticilerin
  hijyen ve önleyici kontrol 
  programlarının gerçekten işe 
  yaradığını doğrulamalarını sağlar.

Marka Koruması
• AccuPoint Advanced, üreticilerin 
  markaları için en iyi kararları 
  alabilmeleri için hızlı, doğru ve 
  uygulanabilir sonuçlar sağlar.

• Geri çağırmalar milyonlarca 
  ürünün kaybına ve tüketici 
  güveninin kaybedilmesine mal 
  olabilir. AccuPoint Advanced, 
  potansiyel olarak yıkıcı olayları 
  önlemeye yardımcı olabilecek 
  ekonomik bir yatırım sağlar.
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