
3M™ Clean Trace™ Hygiene Monitoring and Management System 
undersöker förekomst av ATP för att snabbt och enkelt ange om 
en anläggning har rengjorts effektivt så att tillverkning kan börja. 
ATP‑testning är en allmänt accepterad metod som kan skapa 
förtroende och trygghet när vi fattar beslut och hanterar risker.

En jämförelse av testmetoder och deras  
roller i livsmedelstillverkning

Det är viktigt att snabbt avgöra om rengöring har varit effektiv så 
att livsmedelstillverkning kan börja. Visuell inspektion, ATP‑testning 
och mikrobiologiska tester har olika roller i kontroll‑ och 
riskhanteringsprocesserna.

Visuell inspektion  kan snabbt ge en översiktlig uppfattning av 
effektiviteten i rengöringen. Visuell inspektion har begränsningar 
eftersom spårnivåer av föroreningar inte kan ses med blotta ögat. 
Dessutom kan det finnas ytor på produktionsutrustning som inte kan 
inspekteras visuellt, men som kan vara förorenade. Visuell inspektion 
kan vara ett förstadium till ATP‑testning men bör inte vara ett substitut 
för det. 

Mikrobiologisk testning  kan inte ge omedelbara resultat på 
verkstadsgolvet. Proverna skall tas till andra platser för bearbetning 
och analys. Medan mikrobiologisk provtagning kan hjälpa till att 
identifiera specifika organismer, krävs det dagar för att ge resultat. 
Under den tiden ska antingen mat förvaras, vilket potentiellt kan minska 
hållbarheten och försäljningen, eller släppas vidare, men kan då behöva 
återkallas om förorening hittas. 

ATP-testning är effektiv eftersom den snabbt och enkelt ger resultat. 
Den mäter om rengöringen har varit effektiv och tillverkning kan börja, 
eller visar att upprepad rengöring och testning är nödvändig för att 
minska kontaminering innan livsmedelproduktionen börjar.

ABC för ATP

3M™ Food Safety

Tillbaka till  
grunderna

ATP (adenosintrifosfat) är en 
kemikalie som finns i alla celler 
i levande organismer. Den 
lagrar energi och ger cellerna 
den energi de behöver för att 
fungera.  
(Robson, Kelly. Education Portal. ATP: 
Definition, Molecules & Quiz. 
http://education‑portal.com/academy/lesson/
atp‑definition‑molecules‑quiz.html)

En definition av ATP

ATP‑testsystem bestämmer 
snabbt mängden av ATP 
som finns i områden som har 
rengjorts. Om ATP detekteras 
producerar testet ljus. Ju mer ljus 
som produceras, desto större är 
kontamineringen.

Hur ATP-testning fungerar.

“ Användningen av denna teknik för övervakning gör att informationen fås i god tid så att korrigerande 
åtgärder kan vidtas. Detta bibehåller kontroll över processen och undviker därmed kampanjer med återkallad 
mat, negativ publicitet eller ens matlarmrapporter, allt som i slutändan skulle innebära minskad försäljning 
och/eller vinst.”

–Hawronskyj, et al., Trends in Food Science & Technology



Vad experterna säger om ATP-testning
Den vetenskapliga litteraturen som stödjer matindustrin har många studier om fördelarna med ATP‑testning. 
Dessa inkluderar användarvänlighet, precision och snabbhet av resultat som gör att tillverkare tryggt hanterar 
mattillverkningsprocesserna.

Hawronskyj, Jane-Marie och Holah, John. “ATP: En universal hygien-övervakning.” Trends in Food Science & 
Technology, March 1997, volym 8, nr 3, ss 79–84. 

• Övervakningsmetoder bör kunna ge information i tid så att korrigerande åtgärder kan vidtas, för att behålla 
kontroll över processen och eliminera behovet att avvisa produkten eller börja återkallningskampanjer.

• För att effektivt kunna utvärdera ett sanitetsprogram, är det viktigt att få resultat snabbt.

• ATP (adenosintrifosfat) bioluminiscens ger ett tillförlitligt och snabbt alternativ till traditionella mikrobiologiska 
tekniker.

• Användningen av denna teknik för snabb övervakning av hygien gör at information ges i tid för de korrigerande 
åtgärder som ska vidtas.

• Detta bibehåller kontroll över processen och undviker därmed kampanjer med återkallad mat, negativ 
publicitet eller matlarmrapporter, allt som i slutändan skulle innebära minskad försäljning och/eller vinst.

Dostálek, Pavel och Bráynyik, Tomáš. ”Utsikterna för snabb bioluminiscens (självlysande) detektionsmetoder 
inom matindustrin – en översyn” Czech Journal of Food Sciences, 2005, volym 23, nr 3, ss 85–92.

•  Ett direkt test för kontaminering måste vara snabbt nog för att vara kompatibelt med HACCP.

• Den totala mängden av ATP närvarande på en yta kan utvinnas genom pensling och analyseras mycket snabbt.

• Resultatet visar den totala föroreningen av ytan.

J.A. Poulis, M. de Pijper, D.A.A. Mossel och P.Ph.A. Dekkers. ”Bedömning av rengöring och desinfektion 
inom matindustrin med den snabba ATP-bioluminiscens tekniken i kombination med föroreningstest av 
vävnadsvätska och en konventionell mikrobiologisk metod.” International Journal of Food Microbiology, 
November 1993, volym 20, nr. 2, ss 109–116.

• Båda metoderna (ATP bioluminiscens testning eller mikrobiell kultur) är användbara för att kontrollera renheten 
inom matindustrin.

• ATP‑mätningar har den stora fördelen att det är en snabb metod och är lätt att utföra.

“ ATP-mätningar har den stora fördelen över mikrobiell kultur att det är en snabb metod och är lätt att utföra.”

 —Poulis, et al., International Journal of Food Microbiology
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