
EINDELIJK 
Een nauwkeurige,  

kwantitatieve celgetaltest  
voor onderzoek naar  
subklinische mastitis.  

 

24 Test set met digital reader 

De belangrijkste voordelen van dit unieke, gDe belangrijkste voordelen van dit unieke, gDe belangrijkste voordelen van dit unieke, gDe belangrijkste voordelen van dit unieke, gepatenteerde product:epatenteerde product:epatenteerde product:epatenteerde product:    

DoeDoeDoeDoe----hethethethet----zelf:zelf:zelf:zelf:            Test wanneer u wilt zonder monsters naar een ver  
    laboratorium te hoeven sturen. 
 

Kwantitatief resultaat:Kwantitatief resultaat:Kwantitatief resultaat:Kwantitatief resultaat:    Geen subjectief gokwerk met onze betaalbare  
    handzame Digital Reader 
 
Nauwkeurigheid:Nauwkeurigheid:Nauwkeurigheid:Nauwkeurigheid:        De PortaSCCTM biedt nauwkeurigheid gelijk aan dat van  
    laboratoria. 
  
Getest en bewezen:Getest en bewezen:Getest en bewezen:Getest en bewezen:        Geëvalueerd door onderzoekers aan de universiteit van  
    Wisconsin in Madison USA en de universiteit van  
    Guelph Canada, maar ook door melkveehouders zoals u. 
 
Korte testprocedure:Korte testprocedure:Korte testprocedure:Korte testprocedure:        Resultaten in minuten, eerder dan dagen!  
 
Geen onderbreking:Geen onderbreking:Geen onderbreking:Geen onderbreking:        De simpele 1-2-3 procedure vereist minder dan 1 minuut 
    tijd en iedere stap kan worden uitgevoerd wanneer het u   
    uitkomt. 
 
Betaalbaar:Betaalbaar:Betaalbaar:Betaalbaar:            Veel minder duur dan het opsturen van monsters naar 
    een ver laboratorium of een andere kwantitatieve test die 
    nu verkrijgbaar is. 
 
Test ieder monster:Test ieder monster:Test ieder monster:Test ieder monster:        Meet een kwartier, een samenstelling of een melktank. 
 
Vele toepassingen:Vele toepassingen:Vele toepassingen:Vele toepassingen:        Gebruik bij droge en verse koeien, bij vaarzen en  
    verdachte koeien, of controleer een behandelde koe.      
    Controleer de hele veestapel door de tankmelk te testen. 
    Het is een makkelijk te gebruiken preventief  
    managementmiddel om uw veestapel maandelijks te 
    controleren op de gezondheid. 

Test wat u wilt wanneer u wilt —-manage uw veestapel op uw manier! 

Dus, het is gewoon verreweg de beste           Dus, het is gewoon verreweg de beste           Dus, het is gewoon verreweg de beste           Dus, het is gewoon verreweg de beste           
beschikbare keuze!beschikbare keuze!beschikbare keuze!beschikbare keuze!    



 Waarom testen? 
Mastitis is met recht de meest kostbare ziekte waarmee melkveehouders vandaag de dag 
geconfronteerd worden. De geschatte kosten voor mastitis zijn ongeveer 200 dollar per jaar¹. Mastitis 
klopt iedere dag geld uit uw zak op vele manieren; verminderde melkopbrengst, verloren premies, 
verhoogde boetes en de kosten van de medicijnen om te behandelen. Indien eerder ontdekt kunnen 
deze kosten behoorlijk worden verminderd. Met de groeiende druk om het celgetal te verlagen is de 
noodzaak van een betaalbare, gemakkelijke, vroege detectie doorslaggevend. Maar tot nu toe had u 
geen goed alternatief. 
PortaSCC™ is speciaal ontworpen met dit doel. 
 
Het zal de manier waarop u deze geldverslindende ziekte bestrijdt veranderen!  
 

Product lijst: Alle sets bevatten alles wat u nodig heeft behalve een beker en een koe. 
 
 1K024 24 Test Set Bevat 12 twee-test strip verpakkingen, 5 herbruikbare   € 39,84 
    pipetten, 1 flesje activator vloeistof, 1 blanking strip  
    en 1 kleurkaart.      
 1K100 100 Test Set Bevat 50 twee-test strip verpakkingen, 20 herbruikbare  € 149,- 
    pipetten, 1 flesje activator vloeistof, 2 blanking strips  
    en 1 kleurkaart. 
 1K500 500 Test Set Bevat 10 vijftig-test strip zakjes (best wanneer gebruikt   € 595,- 
    binnen 5 tot 7 dagen na openen van de hersluitbare zak),  
    100 herbruikbare pipetten, 3 flesjes activator vloeistof,  
    10 blanking strips en 1 kleurkaart. 
 1M001 Digital Reader Vervangbare batterij      € 190,- 
 

* Prijzen zijn in euro’s (€), excl. BTW en kunnen veranderen zonder opgave vooraf. 

 
Instructies:  De PortaSCC

TM
 is handig, past makkelijk in uw routine en het is simpel als 1-2-3. 

 
       

1. Neem het monster: 
Een kwartier, samengesteld of tankmelk  
monster 

2. Start de test: 
Voeg 1 druppel toe aan de test strip. 

Voeg vervolgens drie druppels Activator 
vloeistof toe en zet het 45 minuten opzij om te 
ontwikkelen.  

3. Lees de resultaten: 
Wanneer gepast, beoordeel de resultaten 
door te vergelijken met de kleurkaart of 
plaats de strip in de digital reader voor 
preciezere kwantitatieve resultaten. 

Verkrijgbaar bij: 


