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QUANTOFIX ®  Kwas nadoctowy 50
Opis:
QUANTOFIX ®  Kwas nadoctowy 50 to laseczki testowe do półilościowego wykrywania kwa-
su nadoctowego (CH 3COOOH) w roztworach. Kwas nadoctowy stosowany jest jako ekolo-
giczny środek dezynfekcyjny, np. w przemyśle spożywczym, przy produkcji napojów oraz w 
przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i medycynie. Test ten umożliwia także obok 
nadtlenku wodoru analizę resztek kwasu nadoctowego w roztworach do płukania urządzeń 
do dializy.
Zakres pomiaru:
Wizualny Refl ektometryczny *
5–50 mg/L kwasu nadoctowego 5–50 mg/L kwasu nadoctowego
Skala kolorów:
0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L kwasu nadoctowego

XIFOTNAUQ z mezar ćyb ągom ein ewotset iksap eT  * ®  Relax stosowane w dziedzinie me-
dycznej.

Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Zasada reakcji:
Kwas nadoctowy reaguje z aminą aromatyczną zawartymi w polu testowym tworząc zabar-
wiony na niebiesko produkt utleniania
Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego.
Sposób użycia:
1. Laseczkę zanurzyć na 1 sekundę w badanym roztworze.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 5 sekund.
4. Następnie pole testowe natychmiast porównać ze skalą kolorową i odczytać wartość, 

która znajduje się najbliżej barwy otrzymanej w polu testowym (dokładność odczytu: ± 
½ pola koloru).

Kolor otrzymany po reakcji w polu testowym może się jeszcze zmienić po odczycie. Dlate-
go dla uzyskania prawidłowych wyników ważne jest, aby ocenę przeprowadzić w podanym 
czasie. Nie należy uwzględniać już przebarwień powstałych po czasie reakcji (5 sekund).
Kontrola jakości:
W celu przeprowadzenia kontroli działania laseczek testowych stosuje się roztwór kwasu 
nadoctowego o stężeniu 20 mg/L. W tym celu sporządza się najpierw roztwór podstawowy 
2000 mg/L kwasu nadoctowego, biorąc 1,115 mL 39-procentowego kwasu nadoctowego w 
kolbie miarowej i dolewając do niego wodę destylowaną do łącznej pojemności 250 mL. 
Następnie 5 mL tego roztworu podstawowego rozcieńcza się w 500 mL roztworu nadtlenku 
wodoru (woda utleniona) (ca. 2000 mg/L) (= 20 mg/L PES). Następnie wykonać natychmiast 
pomiar laseczką testową. Jeśli roztwór kontrolny wykaże także po powtórnym badaniu wy-
nik negatywny, resztę nieużywanych jeszcze laseczek należy wyrzucić. Także w przypadku 
negatywnej kontroli (zanurzenie w destylowanej wodzie) nie może pojawić się niebieska-
we zabarwienie. Przyczyną obydwu błędów może być upłynięcie daty ważności laseczek 
testowych, puszka z laseczkami stała zbyt długo otwarta lub laseczki były nieprawidłowo 
przechowywane.
Zakłócenia:
W zakresie pH od 2–9 reakcja jest niezależna od wartości pH badanego roztworu. Roztwory 
o mocno kwaśnym odczynie należy zbuforować octanem sodu, roztwory alkaliczne należy 
zakwasić kwasem cytrynowym do wartości pH 5–7. Test dostarczy wyniku pozytywnego tak-
że z innymi silnymi środkami utleniającymi (np. halogeny i ich tlenki).
Warunki przechowywania:
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać 
w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C). 
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej 
na opakowaniu.
Uwagi:
Zatyczka puszki zawiera nietrujący środek osuszający. W przypadku jego połknięcia popić 
dużą ilością wody.
Utylizacja: Zużyte laseczki testowe można wyrzucać do zwykłych śmieci domowych.
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Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG / These 
test strips conform to the Medical Device Directive 93/42/EEC. / Ces languettes test sont 
conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / Tiras reactivas 
fabricadas en conformidad con la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE. / Deze 
teststrips voldoen aan de richtlijn voor medische producten 93/42/EEG. / Le presenti 
strisce reattive sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. / Te paski 
testowe są zgodne z dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EWG.
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QUANTOFIX ®  Kwas nadoctowy 50
Opis:
QUANTOFIX ®  Kwas nadoctowy 50 to laseczki testowe do półilościowego wykrywania kwa-
su nadoctowego (CH 3COOOH) w roztworach. Kwas nadoctowy stosowany jest jako ekolo-
giczny środek dezynfekcyjny, np. w przemyśle spożywczym, przy produkcji napojów oraz w 
przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i medycynie. Test ten umożliwia także obok 
nadtlenku wodoru analizę resztek kwasu nadoctowego w roztworach do płukania urządzeń 
do dializy.
Zakres pomiaru:
Wizualny Refl ektometryczny *
5–50 mg/L kwasu nadoctowego 5–50 mg/L kwasu nadoctowego
Skala kolorów:
0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L kwasu nadoctowego

XIFOTNAUQ z mezar ćyb ągom ein ewotset iksap eT  * ®  Relax stosowane w dziedzinie me-
dycznej.

Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Zasada reakcji:
Kwas nadoctowy reaguje z aminą aromatyczną zawartymi w polu testowym tworząc zabar-
wiony na niebiesko produkt utleniania
Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego.
Sposób użycia:
1. Laseczkę zanurzyć na 1 sekundę w badanym roztworze.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 5 sekund.
4. Następnie pole testowe natychmiast porównać ze skalą kolorową i odczytać wartość, 

która znajduje się najbliżej barwy otrzymanej w polu testowym (dokładność odczytu: ± 
½ pola koloru).

Kolor otrzymany po reakcji w polu testowym może się jeszcze zmienić po odczycie. Dlate-
go dla uzyskania prawidłowych wyników ważne jest, aby ocenę przeprowadzić w podanym 
czasie. Nie należy uwzględniać już przebarwień powstałych po czasie reakcji (5 sekund).
Kontrola jakości:
W celu przeprowadzenia kontroli działania laseczek testowych stosuje się roztwór kwasu 
nadoctowego o stężeniu 20 mg/L. W tym celu sporządza się najpierw roztwór podstawowy 
2000 mg/L kwasu nadoctowego, biorąc 1,115 mL 39-procentowego kwasu nadoctowego w 
kolbie miarowej i dolewając do niego wodę destylowaną do łącznej pojemności 250 mL. 
Następnie 5 mL tego roztworu podstawowego rozcieńcza się w 500 mL roztworu nadtlenku 
wodoru (woda utleniona) (ca. 2000 mg/L) (= 20 mg/L PES). Następnie wykonać natychmiast 
pomiar laseczką testową. Jeśli roztwór kontrolny wykaże także po powtórnym badaniu wy-
nik negatywny, resztę nieużywanych jeszcze laseczek należy wyrzucić. Także w przypadku 
negatywnej kontroli (zanurzenie w destylowanej wodzie) nie może pojawić się niebieska-
we zabarwienie. Przyczyną obydwu błędów może być upłynięcie daty ważności laseczek 
testowych, puszka z laseczkami stała zbyt długo otwarta lub laseczki były nieprawidłowo 
przechowywane.
Zakłócenia:
W zakresie pH od 2–9 reakcja jest niezależna od wartości pH badanego roztworu. Roztwory 
o mocno kwaśnym odczynie należy zbuforować octanem sodu, roztwory alkaliczne należy 
zakwasić kwasem cytrynowym do wartości pH 5–7. Test dostarczy wyniku pozytywnego tak-
że z innymi silnymi środkami utleniającymi (np. halogeny i ich tlenki).
Warunki przechowywania:
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać 
w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C). 
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej 
na opakowaniu.
Uwagi:
Zatyczka puszki zawiera nietrujący środek osuszający. W przypadku jego połknięcia popić 
dużą ilością wody.
Utylizacja: Zużyte laseczki testowe można wyrzucać do zwykłych śmieci domowych.

1 s 5 s

Rev 2014-08 A037364 / 913 40 / 0842

QUANTOFIX® Peracetic acid 50
Description:
QUANTOFIX ® Peracetic acid 50 are test strips for the semi-quantitative determination of 
peracetic acid (PAA) (CH3COOOH) in solutions. Peracetic acid is used as an ecological dis-
infectant, for example in the food, beverage, cosmetic, pharmaceutical and medical indus-
tries. This test is also suitable for the detection of peracetic acid residues beside hydrogen 
peroxide in rinsing solutions for dialysers.
Measuring range:
Visually Refl ectometrically *
5–50 mg/L peracetic acid 5–50 mg/L peracetic acid
Color gradation:
0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L peracetic acid

XIFOTNAUQ eht htiw rehtegoT  * ®  Relax, these test strips may not be used for any medical 
application.

Pack content:
1 aluminum container with 100 test strips
Reaction principle:
Peracetic acid oxidizes an aromatic amine forming a blue color.
General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after 
removing a strip. Do not touch the test fi eld.
Instructions for use:
1. Insert the test strip into the test solution for 1 second.
2. Shake o� excess liquid.
3. Wait 5 seconds.
4. Then, compare the test fi eld immediately with the color scale. Take the value which 

matches closest with the colored test fi eld (reading accuracy: ± ½ colored fi eld of the 
scale).

The reaction color of the test fi eld may change after the value has been taken. It is therefore 
crucial to evaluate the coloration within the prescribed time scale in order to achieve a cor-
rect result. Ignore color changes that occur after the reaction time (5 seconds).
Quality control:
To check the correct functioning of the test strips, use a peracetic acid solution with a con-
centration of 20 mg/L. For this purpose, fi rst prepare a stock solution of 2000 mg/L by mixing 
1.115 mL of 39 %  peracetic acid with distilled water to a volume of 250 mL in a volumetric 
fl ask. Then, dilute 5 mL of the stock solution in 500 mL of hydrogen peroxide solution (ap-
prox. 2000 mg/L) (= 20 mg/L PAA). Immediately perform the measurement with the test strip. 
If the control solution produces a negative result even after repeating the process, then the 
remaining unused test strips must be discarded. The same applies for the negative control 
(inserting a test strip into distilled water): in this case no blue coloration may occur. Possible 
reasons for incorrect functioning of the test strips may be that the use-by-date has been ex-
ceeded, the container has been left open for too long or has been stored incorrectly.
Interferences:
If the sample solution has a pH value of 2–9, the reaction will take place without interfer-
ences. Strongly acidic solutions must be bu�ered with sodium acetate, and alkaline solu-
tions with citric acid to a pH of 5–7. The presence of other strong oxidants such as halogens 
and halogen oxides will also lead to positive results.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage 
temperature not above +30 °C).
If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packag-
ing.
Additional information:
The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If swallowed, drink plenty 
of water.
Disposal: Dispose of used test strips as domestic waste.

CTL SCIENTIFIC SUPPLY CORP. 1016-3 Grand Blvd. Deer Park, NY 11729
Tel: 631-242-4249
web: www.ctlscienti�c.com Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type   Semi-quantitative test strips 
   Presentation Tube of 100 test strips 6x95 mm 
   Color reaction  white to blue
   Gradation      0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50mg/l (ppm) peracetic acid
   REF    91340  
 
    


