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Upptäck det 
nya systemet för 
hygienkontroll.
Vi introducerar 3M™ Clean-Trace™-systemet 
för hygienövervakning och hygienhantering

När det gäller hygienövervakning har du mycket 
som står på spel – och det är viktigt att få exakt 
information. Men alla system är inte likadana. Håll 
verksamheten igång med Clean-Trace-systemet för 
hygienövervakning och hygienhantering, som nu har en 
ny utformning och är ännu mer tillförlitligt. Det hjälper 
dig att snabbt förbereda och genomföra dina kontroller. 
Det är utformat för att ge dig sinnesro med förbättrad 
noggrannhet och banbrytande teknik.
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Redo när 
du är redo.
3M™ Clean-Trace™ ATP-test

Du har inte tid med ineffektiv testning – du behöver gå 
in, ta ditt prov och gå ut. Clean-Trace ATP-testen har 
en intuitiv design som gör dem enkla att använda och 
hantera, med en lång, böjbar utformning så att du även 
kan nå fram till svåråtkomliga ytor. De mjuka, bärbara 
svabbarna är lätta att aktivera med en hand.

Enkel att aktivera 
för ökad effektivitet

Svabbarna är ”mjuka” så 
de hjälper dig kontrollera 
svåråtkomliga ytor

Förfuktad och klar att 
använda – det är bara att 
greppa och sätta igång
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Hygienövervakningen
har en ny hjälte.

3M™ Clean-Trace™ 
luminometer

Clean-Trace luminometer, 
som nyligen fått en ny 
utformning, är enklare att 
använda, ger snabbare 
resultat och är lätt att 
hantera med en hand. Den 
ergonomiska utformningen 
gör testningen enkel och 
minimerar utbildningstid 
och kostnader. Med en 
högre grad av repeterbarhet 
och den lägsta variabiliteten 
inom branschen får du 
exakta resultat som du 
kan lita på. 

Trådlösa funktioner 
med Bluetooth®-teknik

Ny ergonomisk utformning 
gör den bekväm att hålla i

Enkel hantering med en 
hand så att du kan utföra 
flera uppgifter samtidigt



Kraftfull. Flexibel.
Oumbärlig.

Data som arbetar för dig.

3M™ Clean-Trace™-programvaran för hygienhantering 

Slösa ingen tid på att söka efter rapporter. Clean-Trace-programvaran 
för hygienhantering har en instrumentpanel med ny utformning så att 
du snabbt och enkelt kan skapa, lagra och hämta rapporter. Den omvandlar 
data till information för att hjälpa dig identifiera grundorsaker och snabbt 
vidta åtgärder. Den är nu ännu enklare att använda och mer intuitiv med 
praktiska trådlösa funktioner och nätverksfunktioner. Använd dina data 
för att identifiera arbetsplatstrender, optimera produktiviteten och ge 
mervärde till processen.

Data är bara data – tills den förenklas, anpassas och presenteras 
som information som hjälper dig fatta bättre, mer informerade beslut. 
Med Clean-Trace-programvaran för hygienhantering kan du snabbt 
avgöra exakt var ett renhetsproblem har inträffat och åtgärda det. Hitta 
problemområden eller förutsäg var problem skulle kunna uppstå. Få en 
mer enhetlig rengöring och kontroll och se till att rengöringen blir rätt 
genomförd vid första försöket, så att driftstoppen blir färre och du får 
en snabbare avkastning på produktionen. Var proaktiv och förebygg 
små problem innan de blir stora.

6 3M™ Clean-Trace™-systemet för hygienövervakning och hygienhantering

• Intuitiv, användarvänlig programvara som optimerar produktiviteten

• Instrumentpanel med ny utformning som sammanställer information

• Trådlös dataöverföring som effektiviserar arbetet

• Automatiserad dataöverföring, rapportgenerering och leverans
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Testet som ser 
under ytan.
När människor är beroende av dig för att identifiera och hantera 
risker behöver du exakt information. För att du tryggt ska kunna 
fatta dessa högriskbeslut behövs mer än en visuell bedömning. 
Du behöver snabbare resultat än mikrobiologiska test kan ge. 
Du behöver ett tillförlitligt, komplett system som hjälp för att 
hantera hygienövervakningen – så att du kan fatta beslut och 
hålla verksamheten igång.

Mikrober och produktrester innehåller adenosintrifosfat (ATP), en indikator på biologiska 
rester som enkelt kan detekteras för snabb mätning av renhet. Och till skillnad från andra 
metoder är ATP-testning snabb, känslig, kvantitativ, effektiv och enkel.

Visuell 
bedömning

Mikrobiologiskt 
test ATP-test

Snabbt + - +
Känsligt - + +
Kvantitativt - + +
Detekterar 
produktrester + - +
Enkelt + - +
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Stöd du kan 
räkna med.

Beställningsinformation

Att försäkra sig om att maten som produceras är säker för 
konsumenter är ett stort ansvar – men inte något du behöver 
göra ensam. Vi har personal som kan ge dig support lokalt 
genom att ge teknisk hjälp och utmärkt service. Det är vårt jobb 
att hjälpa dig minska riskerna och förbättra verksamheten – för 
varje parti, varje skift, varje dag. 

Om du vill veta mer om hur 3M™ Clean-Trace™-systemet för 
hygienövervakning och hygienhantering kan hjälpa dig skydda 
ditt varumärke och din verksamhet kan du kontakta närmaste 
3M-representant eller besöka 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.

3M™ Clean-Trace™ 
luminometer och 
programvara för trendanalys*

Produktnr Beskrivning

LM1 1 st.

* Dator ingår inte.

3M™ Clean-Trace™ 
ATP-yttest

Produktnr Beskrivning

UXL100 100/förpackning

3M™ Clean-Trace™ vatten 
plus – totalt ATP-test

Produktnr  Beskrivning

AQT200 100/förpackning

3M™ Clean-Trace™ 
vattenfritt ATP-test

Produktnr  Beskrivning

AQF100 100/förpackning

© 3M 2016. Med ensamrätt. 3M och Clean-Trace är varumärken som tillhör företaget 
3M. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av 3M sker under licens. 

3M Svenska AB avd. Food Safety 
Bollstanäsvägen 3 
191 89 SOLLENTUNA
Telefon: 08-92 22 50

emeafoodsafety@mmm.com
www.3m.no/food




