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QUANTOFIX ® Kwas nadoctowy 2000  
Opis:
QUANTOFIX ®  Kwas nadoctowy 2000 to laseczki testowe do półilościowego wykrywania 
kwasu nadoctowego (PES) (CH 3COOOH) w roztworach. Kwas nadoctowy stosowany jest 
jako ekologiczny środek dezynfekcyjny, np. w przemyśle spożywczym, przy produkcji na-
pojów oraz w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i medycynie. Test ten nadaje się 
również do sprawdzania stężenia użytkowego kwasu nadoctowego obok nadtlenku wodoru, 
np. w dializie.
Zakres pomiaru: 500–2000 mg/L kwasu nadoctowego
Skala kolorów: 0–500–1000–1500–2000 mg/L kwasu nadoctowego

Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych

Zasada reakcji:
Kwas nadoctowy reaguje z pochodną fenolu i pirazolu w polu testowym tworząc zabarwiony 
na czerwono 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 2 sekundy w badanym roztworze.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 20 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 przebarwień powstałych już po czasie reakcji (20 sekund)

Kontrola jakości:
W celu przeprowadzenia kontroli działania laseczek testowych stosuje się roztwór 
kwasu nadoctowego o stężeniu 1000 mg/L. W tym celu sporządza się roztwór pod-
stawowy, biorąc 0,225 mL 39-procentowego kwasu nadoctowego w kolbie miaro-
wej i dolewając do niego całkowicie zdemineralizowaną wodę do łącznej pojemności 
100 mL. Następnie wykonać natychmiast pomiar laseczką testową. Jeśli roztwór kontrolny 
wykaże także po powtórnym badaniu wynik negatywny, resztę nieużywanych jeszcze la-
seczek należy wyrzucić. Także w przypadku negatywnej kontroli (zanurzenie w całkowicie 
zdemineralizowanej wodzie) nie może pojawić się żadna zmiana zabarwienia  w polu testo-
wym 0 mg/L PES. 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 2–9 reakcja jest niezależna od wartości pH badanego roztworu. Roztwory 
o mocno kwaśnym lub mocno alkalicznym odczynie należy zbuforować kwasem solny lub 
ługiem sodowym. Na poprawność wyniku nie mają wpływu następujące maksymalne stę-
żenia obcych jonów w roztworze (test przeprowadzony z roztworami kwasu nadoctowego o 
stężeniu 0 mg/L lub 1000 mg/L):  
50 mg/L: wolny chlor (podchloryn)
1000 mg/L: formaldehyd, azotan (NO 3

–)
10000 mg/L: nadtlenek wodoru (H 2O 2)
30 °d: twardość całkowita

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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QUANTOFIX® Peracetic Acid 2000
Description:
QUANTOFIX ® Peracetic Acid 2000 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 checking the concentration of peracetic acid used besides 
hydrogen peroxide in dialysis equipment.
Measuring range: 500–2000 mg/L peracetic acid
Color gradation: 0–500–1000–1500–2000 mg/L peracetic acid

Pack content:
1 aluminium container with 100 test strips

Reaction principle:
Peracetic acid oxidizes the phenol and pyrazole derivatives contained in the test fi eld form-
ing a red 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 2 seconds.
2. Shake o� excess liquid.
3. Wait 20 seconds.
4.  hcihw eulav eht ekaT .elacs roloc eht htiw yletaidemmi dle fi tset eht erapmoc ,nehT 

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 or-
der to achieve a correct result. Ignore color changes that occur after the reaction time 
(20 seconds).

Quality control:
To check the correct functioning of the test strips, use a peracetic acid solution with a con-
centration of 1000 mg/L. To prepare the solution, use a volumetric fl ask and add to 0.225 
mL peracetic acid 39 % fully desalinated water, fi lling the fl ask to the 100 mL mark. Immedi-
ately perform the measurement with the test strip. If the control solution produces a nega-
tive result even after repeating the process, then the remaining unused test strips must be 
discarded. Even during a negative control (inserting a test strip into fully desalinated water), 
no color deviation from the 0 mg/L PES test fi eld may occur. Possible reasons for incorrect 
functioning of the test strips may be that the use-by-date has been exceeded, 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. Strong acid solutions must be bu�ered with sodium hydroxide and alkaline solutions 
with hydrochloric acid. The following ions interfere with the determination when the concen-
trations below are exceeded (tested with 0 and 1000 mg/L respectively of peracetic acid 
solutions):  
50 mg/L: free chlorine (hypochlorite)
1000 mg/L: formaldehyde, nitrate (NO 3

– )
10000 mg/L: hydrogen peroxide (H 2O 2 )
30 °d: total hardness

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.
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Product data and ordering information
   Type   Semi-quantitative test strips 
   Presentation Tube of 100 test strips 
   Color reaction  bright-yellow to red
   Gradation      0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/l (ppm) peracetic acid
   REF    91342  
 
    


