
Ny vitenskap 
for det moderne 
laboratoriet.

3M™ Petrifilm™-plater og automatisk avleser



Laget for dagens 
matvitenskap.

3M™ Petrifilm™ -plater
Det globale landskapet for mattrygghet er i konstant endring. 
Holder du følge? Til forskjell fra tradisjonelle agarmetoder 
er 3M™ Petrifilm™-plater klare til bruk – de krever ingen 
preparering. Hver tynne pakke har et konsistent, enhetlig 
testmedium. Du kan bare åpne den og starte arbeidet.  
Du frigjør tid til å fokusere på det som er viktigst: Kvalitet og 
effektivitet. Det er på tide å se på mattrygghet med nye øyne.
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• Klar til bruk – reduser eller eliminer tidkrevende  
agar-preparering

• Dokumenterte testmetoder gir konsistente og  
pålitelige resultater

• Kompakt størrelse bruker mindre lagrings-/inkubatorplass
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Ferdig, raskt, enkelt.

3M™ Petrifilm™ automatisk avleser
Ved å automatisere avlesning og telling av seks mye brukte 
Petrifilm-plater kan dette kompakte instrumentet bidra til å 
forbedre nøyaktighet, konsistens og hastighet ved platetelling 
samtidig som det øker laboratoriets produktivitet og reduserer 
kostnadene.

• Raske resultater (4 sekunder per plate)

• Reduserer faren for menneskelig feil

• Programmet beregner, teller og administrerer data automatisk
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1. Inokulere
Eliminer preparering av  
medier – platene er klare  
til inokulasjon.

2. Inkubere
En kompakt inkubator er 
alt du trenger.

3. Avlese
Indikatorfarge gjør det 
enklere å telle kolonier.

Moderne matvaretesting i tre enkle trinn.



Rapid Aerobic Count Plate

RAC
Rapid Yeast and Mold Count Plate

RYM
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Pålitelig konsistens.  
Raske resultater.
3M™ Petrifilm hurtigplater*

Disse platene er enkle å bruke og har forbedrede funksjoner og 
kan gi resultater raskere enn tradisjonelle metoder, slik at du 
trygt kan ta avgjørelser med knappe tidsmarginer.

45%
reduksjon  
i laboratorie-
kostnader

80%
økt 
effektivitet 
for teknikere

85%
mindre plass 
enn agar

1/2
av tiden

Data på

Fordeler for bedriften din¹:
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Rapid Coliform Count Plate

RCC
Rapid E. coli/Coliform Count Plate

REC



Aerobic Count Plate

AC

Environmental Listeria Plate

EL
E. coli/Coliform Count Plate

EC

Aqua Heterotrophic Count Plate

AQHC (Filter or Direct Plating)

Aqua Yeast and Mold Count Plate

AQYM (Using Filter)

Yeast and Mold Count Plate

YM
Select E. coli Count Plate

SEC

Coliform Count Plate

CC
Enterobacteriaceae Count Plate

EB

Staph Express Count Plate

STX
Lactic Acid Bacteria Count Plate

LAB

High-Sensitivity Coliform Count Plate

HSCC

Mikrobiell testing med nye valg.
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3M™ Petrifilm standardplater*

Vårt utvalg av produkter utvikles stadig 
for å kunne tilby de platene du trenger for 
testingen laboratoriet utfører hver dag.

Mattrygghet med 3M 3M™ Petrifilm™-plater og automatisk avleser

Aqua Coliform Count Plate

AQCC (Using Filter)

*Informasjonen om produktnavn på bildene av platene er bare ment som en illustrasjon. 
1 3M Petrifilm telleplate (274 anlegg; 1994–1998). 3M internt.



Bærekraftig 
vitenskap.

Petrifilm-plater vs. agar-metoder2:

75%
mindre utslipp 

av drivhusgasser

75%
mindre energi

80%
mindre vann

66%
mindre avfall

2“Reduction in Primary Energy Demand, Blue Water Consumption and Greenhouse Gas Emissions from 3M Petrifilm 
Plates Compared to Traditional Microbiological Analysis Method,” Jason Howland, 3M Environmental Laboratory og 
Hannah Bakken, 3M Food Safety.

Fremtiden er grønn — sørg for at laboratoriet ditt også er 
det. Med 3M™ Petrifilm-plater, et betydelig mer bærekraftig 
alternativ enn tradisjonelle agar-metoder.
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*Godkjenninger kan variere avhengig av plate og region.

Støttet av eksperter.
Når den offentlige helsen står på spill, trenger du tester du kan 
stole på. 3M™ Petrifilm-plater produseres og kontrolleres av et 
team av vitenskapsfolk og ingeniører hos 3M, og godkjennes 
av internasjonale organisasjoner som AOAC International og 
AFNOR Certification. Vi har samlet kompleksiteten, variasjonen 
og det manuelle arbeidet ved mikrobiell testing i en enkel, 
pålitelig og konsistent metode.

Sertifikater og godkjenninger*:
• AOAC® Official Methods of AnalysisSM

• AOAC® Performance Tested MethodsSM

• NF VALIDATION by AFNOR Certification

• Flere regionale og lokale godkjenninger
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Ingen preparering. Ikke 
noe rot. Ikke noe tull.
I et moderne laboratorium er plassen dyrebar. 3M™ Petrifilm-plater 
eliminerer behovet for å lagre store agar-skåler eller instrumenter – 
hver pakke er mindre enn en tomme tykk. Det er den enkle, effektive, 
plassbesparende måten å teste på i det moderne matvaresystemet. 

Frigjør plass på laboratoriet — gå til 
3mnorge.no/petrifilm
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http://www.3mnorge.no/petrifilm
http://www.3mnorge.no/petrifilm

