
Bioluminescens – 
Overvåker hygienen 
på produksjonslinjen.
3M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll
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Møt den nye 
vokteren av  
produksjons-
linjen.
Vi lanserer det nye 3M™ Clean-Trace™-systemet 
for hygieneovervåkning og -kontroll

Når det gjelder hygieneovervåkning, er det mye som står 
på spill – og nøyaktig informasjon er avgjørende. Men 
ikke alle systemer er like. Sørg for å holde ting i gang 
med Clean-Trace-systemet for hygieneovervåkning og 
-kontroll, som nå kommer i en ny og enda mer pålitelig 
utgave. Systemet hjelper deg med raskt å bli klar for og 
bestå kontroller. Det er utviklet for å gi deg ro i sinnet 
med større nøyaktighet og banebrytende teknologi.

33M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll
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Det er klart når 
du trenger det
3M™ Clean-Trace™ ATP-tester

Kast ikke bort tiden på ineffektive tester – det du trenger 
er å hente ut prøver raskt og enkelt. Clean-Trace ATP-
testene har en intuitiv design som er enkelt å bruke og 
implementere, og den lange, fleksible formen gjør det 
enkelt å ta prøver selv på vanskelig tilgjengelige steder. 
De slanke, lette svaberne er enkle å bruke med én hånd.

Testen aktiveres lett og 
øker dermed effektiviteten

Fleksible utforming gjør 
det enkelt å ta prøver på 
vanskelig tilgjengelige steder

Forhåndsfuktet  
og klar for bruk

4 3M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll
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53M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll

Hygieneovervåkning
har fått en ny løsning

3M™ Clean-Trace™-
luminometer

Clean-Trace-
luminometeret har 
fått en ny og mer 
brukervennlig utforming 
som gir raskere svar og 
kan betjenes med én 
hånd. Den ergonomiske 
designen gjør testingen 
enkel og reduserer 
både opplæringstiden 
og kostnadene. Med 
en høyere grad av 
repeterbarhet og 
bransjens laveste 
variabilitet er du 
garantert nøyaktige 
resultater som du 
kan stole på. 

Trådløse funksjoner 
med Bluetooth®

Ny ergonomisk design 
som ligger godt i hånden

Enkel betjening med én 
hånd gjør det mulig å løse 
flere oppgaver samtidig
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Effektiv – fleksibel 
– uunnværlig.

Data som arbeider 
for deg

3M™ Clean-Trace™-programvaren for hygienekontroll 

Kast ikke bort tiden på å lete etter rapporter. Ved hjelp av det nye kontrollpanelet 
kan du raskt og enkelt opprette, lagre og hente rapporter i Clean-Trace-
programvaren, som gjør data om til informasjon som kan hjelpe deg med å 
finne de bakenforliggende problemene og løse dem raskt. Det nye designet har 
gjort systemet enda mer brukervennlig og intuitivt, og har nå støtte for trådløse 
funksjoner og nettverksforbindelse. La dataene arbeide for deg, slik at du kan 
identifisere tendenser på arbeidsplassen, oppnå økt produktivitet og skape 
merverdi i prosessen.

Data er bare data – før de blir forenklet, strømlinjeformet og presentert 
som informasjon som hjelper deg med å ta bedre beslutninger på et 
sikrere grunnlag. Med Clean-Trace-programvaren for hygienekontroll kan 
du raskt finne ut hvor et hygieneproblem har oppstått, og løse det. Finn 
problemområder eller forutsi hvor det eventuelt kan oppstå problemer. 
Oppnå en høyere rengjøringsstandard med bedre kontroll og minimalt 
behov for gjentatt rengjøring. Dette gir kortere driftsavbrudd og raskere 
gjenoppstarting av produksjonen. Vær proaktiv og forebygg små problemer 
før de vokser seg store.

6 3M™ Clean-Trace™-systemet for hygieneovervåkning og -kontroll

• Intuitiv, brukervennlig programvare optimaliserer produktiviteten

• Redesignet kontrollpanel samler informasjonen

• Trådløs dataoverføring gir strømlinjeformet arbeidsbelastning

• Automatisert dataoverføring, rapportgenerering og levering
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Testen som 
går i dybden
Når du har ansvaret for å identifisere og håndtere risikoer, trenger 
du nøyaktig informasjon. For å kunne ta riktige risikorelaterte 
beslutninger, trenger du mer enn kun en visuell inspeksjon. 
Du har bruk for raskere resultater enn det mikrobiologiske tester 
kan levere. Du trenger et pålitelig, komplett system til å hjelpe 
deg med hygieneovervåkningen – slik at du kan gripe inn og ta 
riktige beslutninger.

Mikrober og produktrester inneholder adenosintrifosfat (ATP), som er en indikator for 
biologiske rester som enkelt kan spores for raskt å måle hygienenivået. Og i motsetning 
til andre metoder er ATP-testen en rask, følsom, kvantitativ, effektiv og enkel testmetode.

Visuell 
inspeksjon

Mikrobiologiske 
tester ATP-tester

Rask + - +
Følsom - + +
Kvantitativ - + +
Oppdag 
produktrester + - +
Enkel + - +
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Støtte du 
kan stole på

Bestillingsinformasjon

Å sikre at maten som produseres er trygg, er et stort 
ansvar, men du trenger ikke å ta det alene. Våre 
medarbeidere kan støtte deg lokalt ved å gi deg teknisk 
hjelp og ypperlig service. Det er vår jobb å hjelpe deg 
med å begrense risikoer og forbedre produksjonen – hver 
batch, hvert skift og hver dag. 

Hvis du vil vite mer om hvordan 3M™ Clean-Trace™-
systemet for hygieneovervåkning og -kontroll kan hjelpe 
deg med å beskytte varemerket og virksomheten din, 
kan du kontakte den lokale 3M-representanten eller 
gå til 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.

3M™ Clean-Trace™-
luminometer og -programvare 
for datatrending*

Produktnr.  Beskrivelse

LM1  1/stk.

* Datamaskin er ikke inkludert.

3M™ Clean-Trace™  
ATP-overflatetest

Produktnr.  Beskrivelse

UXL100  100/eske

3M™ Clean-Trace™ Water  
Plus – ATP-totaltest

Produktnr.  Beskrivelse

AQT200  100/eske

3M™ Clean-Trace™  
Water-Free ATP-test

Produktnr.  Beskrivelse

AQF100  100/eske

© 3M 2016. Med enerett. 3M og Clean-Trace er varemerker som tilhører 3M-konsernet. 
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, 
Inc., og enhver bruk av slike merker av 3M er på lisens. 

3M Norge AS, 
avd. Food Safety 
Hvamveien 6, 2013 Skjetten 
P.b. 100, 2026 Skjetten

Telefon: 06384

emeafoodsafety@mmm.com

www.3mnorge.no
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