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QUANTOFIX ®  Kwas nadoctowy 500
Opis:
QUANTOFIX ®  Kwas  nadoctowy 500  to laseczki  testowe do półilościowego  wykrywania  kwa-
su nadoctowego (PES) (CH 3COOOH) w roztworach. Kwas nadoctowy stosowany jest jako 
ekologiczny  środek  dezynfekcyjny,  np. w przemyśle  spożywczym,  przy produkcji napojów 
oraz  w przemyśle  kosmetycznym,  farmaceutycznym  i medycynie.  Test  ten nadaje  się  rów-
nież  do sprawdzania  stężenia  użytkowego  kwasu  nadoctowego  obok nadtlenku wodoru, np. 
w dializie.
Zakres pomiaru:
Wizualny   *
50–500 mg/L kwasu nadoctowego  50–500 mg/L kwasu nadoctowego
Skala kolorów:
0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L kwasu nadoctowego
*  Te  paski  testowe nie mogą być razem  z QUANTOFIX ®  Relax stosowane w dziedzinie 

medycznej.
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Zasada reakcji:
Kwas  nadoctowy reaguje  z aminą  aromatyczną  w polu testowym tworząc  zabarwiony  na 
zielono 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  15 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  (15  sekund)
Kontrola jakości:
W celu przeprowadzenia  kontroli działania  laseczek  testowych  stosuje  się  roztwór kwasu  
nadoctowego  o stężeniu  200  mg/L.  W tym celu sporządza  się  roztwór podstawowy,  bio-
rąc  0,11  mL 39-procentowego  kwasu  nadoctowego  w kolbie miarowej  i dolewając  do niego 
całkowicie  zdemineralizowaną  wodę do łącznej  pojemności  250  mL.  Następnie  wykonać  
natychmiast  pomiar laseczką  testową.  Jeśli  roztwór kontrolny wykaże  także  po powtórnym 
badaniu  wynik negatywny,  resztę  nieużywanych  jeszcze  laseczek  należy  wyrzucić.  Także  
w przypadku  negatywnej  kontroli (zanurzenie  w całkowicie  zdemineralizowanej  wodzie)  nie 
może  pojawić się  żadna  zmiana  zabarwienia   w polu testowym 0 mg/L PES.  Przyczyną  oby-
dwu błędów może  być upłynięcie  daty ważności  laseczek  testowych,  puszka  z laseczkami  
stała  zbyt długo otwarta lub laseczki  były nieprawidłowo przechowywane.
Zakłócenia:
W zakresie  pH 4–6  reakcja  jest niezależna  od wartości  pH badanego  roztworu.  Roztwory  o 
kwaśnym  odczynie  należy  zbuforować  octanem  sodowym,  roztwory alkaliczne  należy  za -
kwasić  rozcieńczonym  kwasem  octowym do wartości  pH 5.  Na  poprawność  wyniku nie mają  
wpływu następujące  maksymalne  stężenia  obcych  jonów w roztworze  (test  przeprowadzony  
z roztworami kwasu  nadoctowego  o stężeniu  0 mg/L lub 200  mg/L):   
5 mg/L: związany  chlor (chloramina),  Fe 2+

10 mg/L: wolny chlor (podchloryn)
15 mg/L: kwas askorbinowy, Fe 3+

75 mg/L : siarczyn (SO 3
2–)

1000 mg/L: formaldehyd, azotan (NO 3
–), 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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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.

Nicht wiederverwenden / Do not 
reuse / Ne pas réutiliser / Producto de 
un solo uso / Niet hergebruiken / Non 
riutilizzare / Nie używać ponownie

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / 
Fabricante / Fabrikant / Fabbricante / 
Producent

Artikelnummer / Item number / 
Référence produit / Referencia / 
Artikelnummer / Numero di catalogo / 
Numer artykułu

Chargencode / Batch identifi cation / 
Numéro de lot / Código de lote / 
Productienummer / Codice del lotto / 
Numer partii

Achtung! / Warning! / Attention ! / 
¡Atención! / Let op! / Attenzione! / 
Uwaga!

Verwendbar bis / Use by / À utiliser 
avant / Fecha de caducidad / 
Te gebruiken tot / Utilizzare entro 
(anno / mese) / Przydatność do użycia

Temperaturbegrenzung / Permitted 
storage temperature range / Limites de 
température / Límites de temperatura / 
Temperatuurbegrenzing / Limite de 
temperatura / Ograniczenie temperatury

Trocken aufbewahren / Store in a dry 
place / Conserver au sec / Mantener 
seco / Op een droge plaats bewaren / 
Mantenere asciutto / Przechowywać w 
suchym miejscu

Gebrauchsanweisung beachten / 
Please read instructions for use / 
Respecter les instructions d’utilisation / 
Obsérvense las instrucciones de uso / 
Lees de bijsluiter / Consultare le istru-
zioni per l’uso / Przestrzegać  instrukcję 
użycia

Packung geschlossen halten / Keep 
container closed / Refermer la boîte /
Mantenga el envase cerrado / Verpak-
king gesloten houden / Conservare 
la confezione chiusa / Przechowywać 
pojemnik szczelnie zamknięty

Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains suffi cient for <n> tests / Contenu suffi sant pour 
<n> tests / Contenido sufi ciente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto 
suffi ciente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>

QUANTOFIX ®  Kwas nadoctowy 500
Opis:
QUANTOFIX ®  Kwas  nadoctowy 500  to laseczki  testowe do półilościowego  wykrywania  kwa-
su nadoctowego (PES) (CH 3COOOH) w roztworach. Kwas nadoctowy stosowany jest jako 
ekologiczny  środek  dezynfekcyjny,  np. w przemyśle  spożywczym,  przy produkcji napojów 
oraz  w przemyśle  kosmetycznym,  farmaceutycznym  i medycynie.  Test  ten nadaje  się  rów-
nież  do sprawdzania  stężenia  użytkowego  kwasu  nadoctowego  obok nadtlenku wodoru, np. 
w dializie.
Zakres pomiaru:
Wizualny   *
50–500 mg/L kwasu nadoctowego  50–500 mg/L kwasu nadoctowego
Skala kolorów:
0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L kwasu nadoctowego
*  Te  paski  testowe nie mogą być razem  z QUANTOFIX ®  Relax stosowane w dziedzinie 

medycznej.
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Zasada reakcji:
Kwas  nadoctowy reaguje  z aminą  aromatyczną  w polu testowym tworząc  zabarwiony  na 
zielono 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  15 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  (15  sekund)
Kontrola jakości:
W celu przeprowadzenia  kontroli działania  laseczek  testowych  stosuje  się  roztwór kwasu  
nadoctowego  o stężeniu  200  mg/L.  W tym celu sporządza  się  roztwór podstawowy,  bio-
rąc  0,11  mL 39-procentowego  kwasu  nadoctowego  w kolbie miarowej  i dolewając  do niego 
całkowicie  zdemineralizowaną  wodę do łącznej  pojemności  250  mL.  Następnie  wykonać  
natychmiast  pomiar laseczką  testową.  Jeśli  roztwór kontrolny wykaże  także  po powtórnym 
badaniu  wynik negatywny,  resztę  nieużywanych  jeszcze  laseczek  należy  wyrzucić.  Także  
w przypadku  negatywnej  kontroli (zanurzenie  w całkowicie  zdemineralizowanej  wodzie)  nie 
może  pojawić się  żadna  zmiana  zabarwienia   w polu testowym 0 mg/L PES.  Przyczyną  oby-
dwu błędów może  być upłynięcie  daty ważności  laseczek  testowych,  puszka  z laseczkami  
stała  zbyt długo otwarta lub laseczki  były nieprawidłowo przechowywane.
Zakłócenia:
W zakresie  pH 4–6  reakcja  jest niezależna  od wartości  pH badanego  roztworu.  Roztwory  o 
kwaśnym  odczynie  należy  zbuforować  octanem  sodowym,  roztwory alkaliczne  należy  za -
kwasić  rozcieńczonym  kwasem  octowym do wartości  pH 5.  Na  poprawność  wyniku nie mają  
wpływu następujące  maksymalne  stężenia  obcych  jonów w roztworze  (test  przeprowadzony  
z roztworami kwasu  nadoctowego  o stężeniu  0 mg/L lub 200  mg/L):   
5 mg/L: związany  chlor (chloramina),  Fe 2+

10 mg/L: wolny chlor (podchloryn)
15 mg/L: kwas askorbinowy, Fe 3+

75 mg/L : siarczyn (SO 3
2–)

1000 mg/L: formaldehyd, azotan (NO 3
–), 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 500
Description:
QUANTOFIX ®  Peracetic Acid 500 are test strips for the semi-quantitative determination of 
peracetic acid (PAA) (CH 3COOOH) 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:
Visually   *
50–500 mg/L peracetic acid  50–500 mg/L peracetic acid
Color gradation:
0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L peracetic acid
*  Together  with the QUANTOFIX ®  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  the aromatic  amine  contained  in the test field forming a green  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 field.
Instructions for use:
1.  Insert the test strip into the test solution for 1 second.
2.  Shake o� excess liquid.
3.  Wait 15 seconds.
4.  Then,  compare  the test field immediately  with the color scale.  Take  the value  which 

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

The  reaction  color of the test field 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 (15  seconds).
Quality control:
To check the correct functioning of the test strips, use a peracetic acid solution with a con -
centration of 200  mg/L.  To  prepare  the solution,  use  a volumetric  and add to 0.11  mL 
peracetic  acid  39 % fully distilled water,  filling the  to the 250  mL mark.  Immediately  per-
form 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. 
Even during a negative control (inserting a test strip into fully distilled water), no color devia -
tion from the 0 mg/L PES  test field 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 4–6, the reaction will take place without interfer-
ences. Acidic solutions must be bu�ered with sodium acetate, and alkaline solutions with 
diluted acetic acid to a pH of 5. The following ions interfere with the determination when the 
concentrations below are exceeded (tested with 0 and 200  mg/L respectively of peracetic 
acid solutions): 
5 mg/L: bound chlorine (chloramine), Fe 2+

10 mg/L: free chlorine (hypochlorite)
15 mg/L: ascorbic acid, Fe 3+

75 mg/L: sulphite (SO3
2–)

1000 mg/L: formaldehyde, nitrate (NO 3
–), hydrogen peroxide (H2O 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  yellow to green
   Gradation      0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/l (ppm) peracetic acid
   REF    91341  
 
    


