
 
 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

NOME DO PRODUTO: AQUASNAP TOTAL E AQUASNAP LIVRE TESTE 

NÚMERO DO PRODUTO: AQ-100X (100 TESTES) Aquasnap Total 

                                              AQ-100FX(100 TESTES) Aquasnap Livre  

FABRICANTE: HYGIENA USA 

IMPORTADOR:  RCR RINALDI COM E DISTRIBUICAO DE PRODS. MED-HOSP.LTDA 

RESPONSAVEL TECNICO : Maria Valéria Nani Rinaldi CRF:32.550 

 

 

2. DESCRIÇAO DO PRODUTO E USO: 

O dispositivo de amostragem Aquasnap é um teste de  ATP autônomo para uso com o luminômetro Hygiena. 

Esse sistema é projetado para monitoração da qualidade da água, tais como sistema de limpeza do Local 

(Clean In Place- CIP), enxague de equipamentos de processamento. Esse sistema também é usado para 

aplicações de tratamento de água (cuidados da saúde, e de monitoramento de biomassa em torres de 

resfriamento). O instrumento luminômetro Hygiena, em conjunto com o swab Aquasnap , mede o trifosfato 

de adenosina (ATP), a molécula de energia universal encontrada em todas as células animais, vegetais, 

bactérias, leveduras e bolores. A contaminação microbiana contém ATP em quantidade menores do que as de 

resíduo do gênero alimentícios ou fluidos corporais. Depois da limpeza ou de tratamento de água, todas as 

fontes de ATP devem ser significativamente reduzida. Quando o ATP é posto em contato com o exclusivo 

reagente de luciferase/luciferina estável em líquido dentro do dispositivo de amostragem Aquasnap, a luz é 

emitida em proporção direta à quantidade de ATP presente. O instrumento luminômetro Hygiena mede a 

quantidade  de luz gerada e fornece informação sobre o nível de contaminação em segundos.   

Aquasnap Total mede tanto o ATP contido dentro de células vivas e material particulado, como ATP 

dissolvido na água. O Aquasnap Livre mede apenas o ATP dissolvido fora das células vivas. Estes dois testes 

utilizados em conjunto pode criar um sistema de controle eficaz.  A diferença entre os resultados dos dois 

testes representa a contribuição de ATP a partir de organismos vivos ( também referida como biomassa) 

 

 

3. COMPOSIÇÃO: reagente lucifarese/ luciferina estável 

 

 

4. ARMAZENAMENTO:  Os dispositivos de amostragem Aquasnap Livre e Aquasnap Total devem ser 

refrigerados a 2-8ºC. Os dispositivos de amostragem devem ser mantidos à temperatura ambiente durante 2  a 

5 minutos antes do uso. Os dispositivos de amostragem tolerarão  excesso de temperatura durante 4 semanas 

em temperatura ambiente  a  25ºC. Manter sobre a proteção de luz. 

 

 

5. SEGURANÇA: Os componentes da Aquasnap Livre, e Aquasnap Total não apresentam risco à saúde 

quando usados conforme a pratica padrão de laboratório.  



 
 

 

 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO MANUSEIO DO ULTRASNAP: 

- Uso de luvas 

- Óculos de Proteção, somente em manuseio prolongado 

- Não necessita de proteção para as vias respiratórias 

- Higiene conforme Boas Praticas de Laboratório 

 

7. CUIDADOS E PRECAUÇÕES NO MANUSEIO 

a. Se o dispositivo  Aquasnap Livre ou Aquasnap Total for ativado acidentalmente, não ultilize. 

b. Segure o luminômetro verticalmente  durante a leitura 

c. Leia o dispositivo  de amostragem Ultrasnap no prazo de um minuto da ativação 

d. Mantenha o Aquasnap Livre e Aquasnap Total protegido da luz. 

e. Os componentes do Aquasnap Livre ou Total não representa qualquer risco para a saúde, quando 

utilizado em conformidade com a norma práticas de laboratório. 

f. Recomendações para amostragem para leituras mais precisas, quando possível dividir a amostra de 

água em duas alíquotas. Mergulhar cada um dos Testes Aquasnap (total e livre) em uma alíquota 

separada da mesma amostra de água. Se não puder fazer as alíquotas de amostra de água. Os dois 

dispositivos de amostra têm de ser mergulhados na mesma amostra, fazer primeiro o dispositivo 

Aquasnap  Livre e em seguida o dispositivo Aquasnap total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


