Hàn the

ENVIKIT 21Bor
Từ 50 mg/L



Cảm ơn quý khách tin dùng sản phẩm của ENVIBIOCHEM Bình Lan. Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn
trước khi dùng để đảm bảo kết quả chính xác.
Thuốc thử chứa acid. Nếu dây lên da, mắt, thì phải lập tức rửa nhiều lần bằng nước sạch.

Thành phần: Chai thuốc thử, ống que thử, bát và thìa nhựa, kẹp giấy, hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng Envikit Hàn the

1. Dằm nhỏ mẫu, và cho lượng nhỏ
bằng chừng hai đầu đũa vào bát.

2. Nhỏ ba bốn giọt thuốc thử cho ướt
đẫm mẫu.

4. Kẹp que thử, đem phơi nắng gió.
Chờ 7-10 phút. Nếu giấy ngả màu
cam hay đỏ (a, b) thì mẫu có hàn
the.



Với các mẫu lớn như bánh phu thê, giò chả, cá viên chiên… thì chỉ cào
lên mặt cắt, nhỏ vài giọt thuốc thử lên đó; chờ ba phút, rồi nhấn que thử
cho ướt. Làm bước 4.



Kiểm tra thịt cá sống ướp hàn the bên ngoài: nhỏ vài giọt thuốc thử lên
thịt, cá; rồi nhận que thử lên chỗ vừa nhỏ. Làm bước 4.

3. Chờ ba phút cho ngấm. Nhấn que
thử vào mẫu để 1/3 que thấm ướt.

Thực phẩm có hàn the rất nguy hiểm cho sức khỏe do hàn the không đào thải ra ngoài mà tích tụ trong cơ
thể, tùy lượng có thể gây nên các triệu chứng cấp tính và mãn tính.
Cấp tính: nôn mửa, đau bụng tiêu chảy; ban đỏ, sau đó tróc vẩy. Người lớn ăn phải 15 g, trẻ em ăn phải 5 g
hàn the có thể bị nôn ra máu và tử vong.
Mãn tính: kích thích màng não, có thể dẫn đến trầm cảm; gây hư hại và rối loại chức năng thận; gây bất lực,
rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc. Thử nghiệm trên động vật cho thấy hàn the làm giảm số lượng tinh trùng, dẫn đến
vô sinh.
Việc sử dụng hàn the trong thực phẩm đã bị nghiêm cấm triệt để. Tuy nhiên hàn the vẫn được phát hiện trong
nhiều loại thực phẩm. Đặc biệt, người ta dùng hàn the để ướp thịt cá sống nhằm tăng thời gian bảo quản và tạo
sắc màu tươi, bắt mắt.
Hãy kiểm tra hàn the trong thịt cá tươi sống hay đông lạnh, giò, chả, xúc xích, giămbon, cá viên chiên, mực
chiên, rau quả muối, bánh xu xê, bánh da lợn, bún, mì, bánh đúc…trước khi mua.

ENVIKIT được sản xuất theo tiêu chuẩn mới nhất của Mỹ, Nhật, EC; đảm bảo độ chính xác và
độ tin cậy cao, dùng cho cả nước ngọt lẫn nước mặn. Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào
tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách
hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước và an toàn thực phẩm.
ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao với giá
cả hợp lý nhất và nhanh nhất.
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CÔNG TY SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN
Web: http://www.binhlan.com Email: binhlanbiochem.gmail.com
Tài khoản: Ngân hàng ACB, Chi nhánh Hòa Hưng, Công ty Bình Lan, STK: 1246888.
Văn phòng 1: Phòng 5, Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa TP.
Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, P14, Q.10, TP. HCM
Văn phòng 2: 595/208A Cách mạng tháng 8, P. 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08-39700106, Đường dây nóng: 0985714580
Tư vấn kỹ thuật, tham khảo giá và đặt hàng
Gọi điện đến số 08-39700106, Số nóng: 0985714580

