
ANALISADOR  MULTI-

Teste microbiológico para liberação de 
produtos UHT, em uma triagem rápida e 
automatizada,  buscando a presença ou 
ausência de microrganismos viáveis na 
amostra analisada.

PROMILITE M4® é instrumento 
ideal para a realização de até 
700 amostras por hora.
Recomendado para maiores 
demandas - acima de 50 testes 
por dia.

PROMILITE M1 foi 
especialmente desenvolvido 
para realização de até 20 
amostras por hora. 
Recomendado para menores 
demandas – de 25 a 50 testes 
por dia.

Promicol  

Informações

Reduz os custos de liberação de produtos UHT. 

Metodologia confi ável, capaz de identifi car
qualquer espécie de microrganismo – mesmo 
que haja somente uma célula viável.

Reduz o tempo de quarentena para 2 dias
de incubação.

Sem necessidade de preparação de 
amostra.

Permite liberação do produto para o 
consumidor fi nal 4-5 vezes mais rápido.

A PROMICOL possui 30 anos de experiência 
em todos aspectos da tecnologia ATP.

Fácil de usar – software intuitivo
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• Produtos Lácteos UHT e ESL
• Cosméticos e Higiene Pessoal
• Água
• Produtos à Base de Soja e Cereais
• Comida Infantil
• Sucos de fruta
• Sobremesas e pudins
• Cremes e Molhos Não Lácteos

Tecnologia da Holanda.

 
PARA LIBERAÇÃO DE 

PRODUTOS LÁCTEOS UHT

SISTEMA RÁPIDO

O maior benefício é a garantia total da 
qualidade do produto enviado ao mercado. 
O sistema não só reduz o “período de 
quarentena”, como evita o famoso Recall e 
recolhimento de mercadorias do mercado.
Assim diminui gastos desnecessários de 
logística e preserva o que tem de mais 
importante em sua empresa: a confiança 
dos consumidores em sua marca.

• Vinhos
• Higiene
• Biomassa Liquida
• Açúcar
• Bebidas
• Cerveja
• Sopas e Molhos

Disponível para análise de:

96 amostras 
em 24 minutos

Incubação
do produto


