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Detecção ainda mais rápida de contaminações 
microbiológicas com o gel TransFast 
Normalmente, uma análise de leveduras, fungos 
ou bactérias em água e bebidas sem álcool 
demora até 96 horas. Com o sistema TransFast da 
Döhler, os primeiros resultados qualitativos se 
reconhecem logo após 24 horas. O sistema 
TransFast da Döhler é um método de detecção 
microbiológico novo, que se caracteriza por 
vantagens significativas: Uma utilização simples, 
uma incubação curta e uma avaliação em 
segundos. Em especial, o gel TransFast pronto 
para usar facilita a preparação das amostras, 
eliminando completamente a liquidificação e o 
aquecimento do agar. O formato líquido do gel 
favorece o fornecimento de nutrientes a possíveis 
focos de contaminação, permitindo, desse modo, 
reconhecer contaminações precocemente. Outra 
inovação é a TransFast-Incubation Lightbox, 
iluminada pela parte posterior, na qual os tubos de 
ensaio estão alinhados diante de uma fonte de luz. 
graças à iluminação direta das amostras 
transparentes, é possível reconhecer 
imediatamente eventuais contaminações. Além 
disso, se eliminou o manuseio demorado de 
placas de petri, o que encurtou em até 90% o 
tempo de avaliação. 
 
Através da marca DMD® (Döhler Microsafety 
Design®), a Döhler oferece muitos outros meios 
de cultura seletivos microbiológicos, que permitem 
uma garantia de qualidade simples, sem falhas, 
econômica e, sobretudo, confiável durante a 
produção de cerveja, água e bebidas não 
alcoólicas. 
 
Vantagens do sistema TransFast: 
 

 Redução do período de espera da 
avaliação de 96 para 24 horas 

 Pronto para usar > foram eliminados os 
passos de preparação 

 Crescimento rápido de organismos 
perigosos > resultados rápidos 

 Avaliação em segundos graças à 
iluminação das amostras 

 Detecção precoce de eventuais 
contaminações através de um 
monitoramento periódico simples 

 

 



 
 

  

Sobre a Döhler: 
A Döhler é produtor, vendedor e fornecedor global 
de ingredientes naturais, sistemas de ingredientes 
e soluções integradas para a indústria de alimen-
tos e bebidas. O método integrado da Döhler e seu 
amplo portfólio de produtos que engloba aromas e 
emulsões, corantes naturais e ingredientes funcio-
nais, compostos, preparados de frutas, bases para 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bases lácteas, 
bases de cereais e malte, sistemas de dulçor, 
sucos de frutas e vegetais, purês, concentrados e 
misturas são a base perfeita para aplicações segu-
ras e inovadoras em alimentos e bebidas. 
 
Com matriz em Darmstadt, Alemanha, o Grupo 
Döhler possui 19 centros de produção e 21 centros 
de aplicação, 50 escritórios de vendas e atividades 
comerciais em mais de 130 países. Mais de 2.700 
colaboradores dedicados oferecem aos clientes 
soluções integradas em alimentos e bebidas, do 
conceito à realização. 
  
“WE BRING IDEAS TO LIFE” resume brevemente 
o método estratégico e holístico da empresa para 
inovação. Este método engloba inteligência de 
mercado, monitoramento de tendências, desenvol-
vimento de produtos e aplicações de produtos 
inovadores, consultoria em segurança alimentar, 
microbiologia e legislação alimentar e, também, 
em Ciência Sensorial e do Consumidor. 
 
Para mais informações: 
DÖHLER GMBH 
Riedstraße 
64295 Darmstadt 
www.doehler.com 
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