
  

Lijst van gevalideerde en door het FAVV erkende microbiologische inhibitortesten voor het 

bevestigen van een niet-conform resultaat, bekomen met een sneltest bij de  ingangscontrole van de 

rauwe melk op antibioticaresiduen door de zuivelindustrie met vermelding van de 

gebruiksvoorwaarden 

 

 

Charm Blue Yellow II (Charm Sciences Inc, Lawrence, MA) 

Incubatie in een afgesloten circulerend waterbad bij 64°C; incubatietijd vermeld op de verpakking van de 

reagentia. Visuele aflezing volgens de instructies van de kitproducent of instrumentele aflezing:  

reflectometrische lezing (GVSCAN) van de gesloten platen met de melk bovenop de agar, cut-off score 6,0. 

Er wordt tevens een negatief en een positief controlemonster meegeanalyseerd. 

 

 

CMT (Copan Milk Test) (DSM Food Specialties bv, Delft, NL) 

Incubatie in een afgesloten circulerend waterbad of in een blockheater bij 64°C; incubatietijd 3u ±5 min. 

Visuele aflezing volgens de instructies van de kitproducent of instrumentele aflezing: reflectometrische lezing 

(C-scan software (microtiterplaten of ampullen)) van de gesloten platen/ampullen met de melk bovenop de 

agar, cut-off CIF 4,5. Er wordt tevens een negatief en een positief controlemonster meegeanalyseerd. 

 

 

Delvotest SP-NT (MCS) (DSM Food Specialties bv, Delft, NL)  

Incubatie in een afgesloten circulerend waterbad of in een blockheater bij 64°C; incubatietijd zoals vermeld 

door de kitproducent en maximaal 3u. Visuele aflezing volgens de instructies van de kitproducent of 

instrumentele aflezing:  reflectometrische lezing (Delvoscan software (microtiterplaten) of Premiscan 

(ampullen)) van de gesloten platen/ampullen met de melk bovenop de agar, cut-off z-value -3,0. Er wordt 

tevens een negatief en een positief controlemonster meegeanalyseerd. 

 

 

Delvotest T (DSM Food Specialties bv, Delft, NL) 

Incubatie in een afgesloten circulerend waterbad of in een blockheater bij 64°C; incubatietijd zoals vermeld 

door de kitproducent en maximaal 3u15. Visuele aflezing volgens de instructies van de kitproducent of 

instrumentele aflezing:  reflectometrische lezing (Delvoscan software (microtiterplaten) of Premiscan 

(ampullen)) van de gesloten platen/ampullen met de melk bovenop de agar, cut-off z-value -3,0. Er wordt 

tevens een negatief en een positief controlemonster meegeanalyseerd. 

 

 

Eclipse 3G (ZEULAB S.L., Zaragoza, ES) 

Incubatie in een voorverwarmde incubator (FX Incubator, Ref ZE. / EX ZEULAB S.L.) bij 65°C; incubatietijd 

vermeld op certificaat per lot van reagentia. Visuele aflezing volgens de instructies van de kitproducent of 

instrumentele aflezing:   spectrofotometrische aflezing bij 590 nm (filter 1) en 650 nm (filter 2) na het 

verwijderen van de melk en het wassen van de platen, cut-off = gemiddelde absorptie van 4 × blanco melk + 

0,2. Er wordt tevens een negatief en een positief controlemonster meegeanalyseerd. 

 
 

 

 
  
 


