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Giới thiệu



What is 
disinfection?

1. The process of cleaning something 
using chemicals that kill bacteria and 
other organisms that cause disease. 
Quy trình vệ sinh sử dụng hóa chất để tiêu diệt vi khuẩn và vi 
sinh vật gây bênh. 

2. The process of destruction or removal of 
microorganisms and reducing them to a level 
not harmful to health.
Quy trình tiêu diệt hoặc loại bỏ và giảm vi sinh vật xuống
mức không gây hại cho sức khỏe

In the case of inanimate objects, the chemical 
agent is called a disinfectant.
In the case of animate (living) material, the 
chemical is known as antiseptic.
Trong trường hợp các vật liệu chết, tác nhân hóa học được gọi là
khử trùng.
Trong trường hợp các vật liệu sống, tác nhân hóa học được gọilà
sát trùng.
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Thế nào là khử trùng?



Focus topic of this webinar

Disinfection control vs hygiene monitoring
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Disinfection Control

• Ensure the disinfection is 

effectively carried out:

• Verify the correct 

concentration/active agents

• Ensure that contact time/pH 

and other external factors are 

within limits

• Confirm that there are no 

disinfectant residues remaining

Hygiene Monitoring

• Verify if cleaning procedures have been 
sufficiently completed:

• Confirm that there are no microbes or 
protein residue remaining

Cleaning & Disinfection

• Remove residue from product 
contact surfaces through 
physical or chemical means 
(abrasive treatment, flushing, 
dissolution through chemicals)

• Residue includes 
anorganic/organic material and 
cleaner residue 

• Ensure that microbial residues 
are removed or minimized that 
would affect product quality or 
safety

Khử trùng vs Giám sát vệ sinh

Vệ sinh và khử trùng

• Loại bỏ cặn bám trên bề mặt tiếp xúc 
với sản phẩm thông qua các biện pháp 
vật lý hoặc hóa học (xử lý mài mòn, xả, 
hòa tan bằng hóa chất)

• Cặn bao gồm chất vô cơ / hữu cơ

• Đảm bảo rằng dư lượng vi sinh vật được 
loại bỏ hoặc giảm thiểu có thể ảnh 
hưởng đến chất lượng hoặc an toàn của 
sản phẩm

Kiểm soát khử trùng

• Đảm bảo việc khử trùng được thực hiện hiệu 

quả.

• Đánh giá nồng độ chính xác / hoạt chất

• Đảm bảo rằng thời gian tiếp xúc / pH và các

yếu tố bên ngoài khác nằm trong giới hạn

• Xác nhận rằng không còn dư lượng chất khử 

trùng

Giám sát vệ sinh

• Đánh giá xem các thủ tục làm sạch đã được hoàn thành 
đầy đủ chưa

• Xác nhận rằng không còn vi khuẩn hoặc dư lượng 
protein



Focus topic of this webinar

Disinfection control vs hygiene monitoring
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Disinfection Control

• Ensure the disinfection is 

effectively carried out:

• Verify the correct 

concentration/active agents

• Ensure that contact time/pH 

and other external factors are 

within limits

• Confirm that there are no 

disinfectant residues remaining

Hygiene Monitoring

• Verify if cleaning procedures have been 
sufficiently completed:

• Confirm that there are no microbes or 
protein residue remaining

Cleaning & Disinfection

• Remove residue from product 
contact surfaces through 
physical or chemical means 
(abrasive treatment, 
flushing, dissolution through 
chemicals) 

• Residue includes 
anorganic/organic material 
and cleaner residue 

• Ensure that microbial 
residues are removed or 
minimized that would affect 
product quality or safety Kiểm soát khử trùng

• Đảm bảo việc khử trùng được thực hiện hiệu 

quả.

• Đánh giá nồng độ chính xác / hoạt chất

• Đảm bảo rằng thời gian tiếp xúc / pH và các

yếu tố bên ngoài khác nằm trong giới hạn

• Xác nhận rằng không còn dư lượng chất khử 

trùng



Introduction: Disinfectant properties – đặc tính của chất khử trùng

What should be considered when choosing a disinfectant?

Rapid testing solutions for disinfection control webinar | 29th September 2021

• Properties (i.e. toxicity, formulation, chemical components)
Đặc tính (tính độc, công thức pha, thành phần)

• Range of activity – depends on microbial load
Khoảng hoạt động – dựa trên lượng vi sinh vật

• Compatibility with the surface of choice/contact time
Độ tương tích với bề mặt/ thời gian tiếp xúc

• Compatibility with physical factors (i.e. temperature,
pH, solubility, surface tension)
Độ tương thích với các tác nhân vật lí (nhiệt độ, pH, độ hòa tan, sức căng bề mặt)

• Economical – Tính kinh tế

• Easy to use – Dễ sử dụng

• Shelf-life/stability – Thời hạn sử dụng, độ ổn định

• Fast acting – Tác động nhanh

• Leaves no odor or taste residues – không để lại màu hay mùi

MeRCK

Peracetic acid

Peroxide

Chlorine compounds

ozone
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Cần lưu ý điều gì khi chọn chất khử trùng?

Hợp chất clorine



• Accessibility of raw material and equipment (tubing, tanks etc.)

Khả năng tiếp cận với nguyên liệu và thiết bị (đường ống, bể chứa, vv.)

• Reactive nature of disinfectants requires on-the-spot analyses

Bản chất phản ứng của chất khử trùng yêu cầu phân tích tại chỗ

• Effective concentration maintained.

Nồng độ hiệu quả được duy trì.

• Safe testing (no glass, no hazardous chemicals or waste)

• Kiểm tra an toàn (không có thủy tinh, không có hóa chất độc hại hoặc chất thải)

• Prevent corrosion of equipment – chống ăn mòn thiết bị

• Prevent undesired residues in food products – chống tồn dư lại trên thực phẩm

Water

Input OutputIn-Process

Source

Pre-filter

Final Filter

Storage

Carbonation

Packaging control

Disinfection

control

Challenges for disinfection control in F&B production
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Những thách thức đối với việc kiểm soát khử trùng trong sản xuất F&B

Đầu vào Trong quy trình Đầu ra



Disinfectants and 
testing methods

02

Chất khử trùng và
phương pháp kiểm tra



Rapid chemical testing – Kiểm tra nhanh hóa chất

Segments of interest for rapid testing methods
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Food and beverage monitoring

Giám sát thực phẩm – đồ uống

Disinfection
Monitoring

Food
Monitoring

▪ Industry
Food
Beverage

▪ Municipals
Drinking water 
facilities

▪ Industry
Food
Beverage

▪ Contract labs

▪ Agriculture

Water monitoring and analysis

Giám sát và phân tích nước

Key applications

Các ứng dụng 
chính

Key customer 
segments

Các nhóm khách 
hàng chính

▪ Industry
Chemistry
Pharma
Food&Beverage
Automotive

▪ Municipals
Waste water 

treatment

Waste Water Process Water

▪ Industry
Chemistry
Pharma

▪ Power Plants

▪ Petrochemical 
Industry  

Drinking Water 
Bottled Water

▪ Industry
Water bottler
Soft drinks
Breweries

▪ Contract labs

▪ Municipals
Drinking water 
facilities

Pool & SPA

▪ Professional 
SPA 

Thermal springs 
& Wellness pools

Cruise ship/ 
Hotels

▪ Professional 
Aquarium
salt & fresh water 
(e.g. Sea World) 

AgChem & 
Environmental

▪ Industry
soil monitoring,  
Fish farming/ 
Aquaristic, 
Pestizide control

▪ Contract labs

▪ Agriculture

Environment monitoring

GS Môi trường

Các phân đoạn quan tâm đến các phương pháp kiểm tra nhanh



Suitable methods for rapid disinfection testing

Test strips
Que đo

Liquid tests
Dung dịch thử

Photometers
Thiết bị so quang
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Rapid chemical testing – Kiểm tra nhanh hóa chất

Các phương pháp thích hợp cho kiểm tra nhanh khử trùng



Test strips – Que đo

 Reflectoquant® (quantitative, with 

reader) định lượng với đầu đọc.

 MQuant® (semi-quantitative) bán định

lượng

Photometric Tests – Đo quang

 Spectroquant® Move 100 (portable)

(di động)

 Spectroquant®  Prove (benchtop)

(để bàn)
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Disinfectants and suitable tests – Chất khử trùng và phương pháp kiểm tra

Peroxide– use and determination

Used in food & beverage 
industry (as well as  
pharma/hospitals):

Sử dụng trong F&B hoặc Dược, bệnh viện

•Production equipment in food and 
beverage production- Thiết bị sản xuất

trong sản xuất thực phẩm và đồ uống

•Aseptic filling of food and beverages 
– Chiết rót vô trùng

•Not in pipe systems – corrosive -
Không dùng trong đường ống, vật liệu dễ bị ăn
mòn

•Oxidation to aid odor control – Oxi hóa

để giảm bớt mùi

H2O2

Product brand Cat. No. measuring range

Reflectoquant®
1.16974 0.2 - 20 mg/L

1.17968 20 - 100 mg/L

1.16731 100 - 1,000 mg/L

MQuant®
1.10011 0.5 - 25 mg/L

1.10081 1 - 100 mg/L

1.10337 100 - 1000 mg/L

Spectroquant®
1.18789 0.015 - 6 mg/L

1.14731
2 -20 mg/L

0.25 - 5 mg/L

EU regulations: max. 17 mg/L 
H2O2 in bottled water

Commonly used effective 
concentration: 3 %

Peroxide – các sử dụng và cách xác định

Nồng độ thường dùng hiệu quả: 3 %

Tiêu chuẩn EU: max. 17 mg/L 
H2O2 trong nước đóng chai



Detecting peroxide residues in yoghurt with reflectometry 
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Disinfectants and suitable tests – Chất khử trùng và phương pháp kiểm tra

Phát hiện dư lượng peroxit trong sữa chua bằng phương pháp đo phản xạ

https://evarooms.merckgroup.com/Topic/Advanced-Analytical/POU%20Library/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTopic%2FAdvanced%2DAnalytical%2FPOU%20Library%2FRQflex%2020%20Information%2FRQflex%2020%20application%20videos&FolderCTID=0x012000274C527DDD22734E843C2719DEF7F8DA&View=%7BE2DFA561%2D3C84%2D4BD4%2DBD24%2DEC31F939EFA3%7D


Different rapid testing systems

Quantitative analysis with RQflex® 20 - Reflectoquant® instrument and test strips

Portfolio

39 Tests

23 Parameters (water, F&B)

1 Instrument: RQflex® 20

Benefits – Lợi ích sử dụng

• Mobile – bring the lab to the sample 

Di động – để mang đi khắp nơi

• Non-hazardous, little waste, easy disposal

Không nguy hiểm, ít chất thải, dễ xử lí chất thải

• Easy & intuitive handling – Dễ sử dụng

• Precise readout – Dễ đọc kết quả chính xác

• Results are stored in the instrument - Kết quả lưu lại trên thiết bị

• Perfect for water analysis & disinfection control, F&B, no clear 

sample required

Tối ưu cho mẫu nước chất khử trùng, không yêu cầu mẫu trong suốt.

insert barcode dip strip & press
start

insert strip read result
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Phân tích định lượng với RQflex® 20 - Reflectoquant®



Peracetic acid – use and determination
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Titration – Chuẩn độ

 Multiple work steps including two separate 
titrations of peroxide and PAA

Nhiều bước thao tác, chuẩn độ 2 chỉ tiêu Peroxide và PAA

 6 solutions to be prepared – chuẩn bị 6 loại dung dịch

 Glassware – Yêu cầu dụng cụ

 ~10–15 min for one result (without preparation 
steps) 10-15 phút cho một lần đo

Test strips – Que đo

 Reflectoquant® (quantitative, 
with reader) định lượng với đầu đọc.

 MQuant® (semi-quantitative) 
bán định lượng

Used in food & beverage 
industry (as well as  
pharma/hospitals): 

Sử dụng trong F&B hoặc Dược, 

bệnh viện

 Filling equipment in breweries -
chiết rót bia

 Food product disinfection

Khử trùng thực phẩm

 Surface disinfection – corrosive! 
Khử trùng bề mặt

 Bottle disinfection for drinking 
water – Khử trùng chai nước uống

Test strips – Que đo

 dip and read result – Nhúng và

đọc kết quả

 No additional equipment or 
chemicals required

Không cần thêm phụ kiện, hóa chất

 Results in seconds

Kết quả nhanh trong vài giây

Method comparison

Commonly used effective 
concentration: 500 ppm

Product brand Cat. No. measuring range

Reflectoquant®
1.16975 1 - 22.5 mg/L

1.17956 20 - 100 mg/L

1.16976 75 - 400 mg/L

MQuant®

1.10084 5 - 50 mg/L

1.17976 20 - 160 mg/L

1.10001 100 - 500 mg/L

1.17922 500 - 2000 mg/L

Disinfectants and suitable tests – Chất khử trùng và phương pháp kiểm tra

Peracetic acid – các sử dụng và cách xác định

Nồng độ sử dụng hiệu quả: 500 ppm

So sánh phương pháp

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Peracetic_acid_structure.svg


 Fast, easy to use and safe to dispose

Nhanh, đơn giản và an toàn khi thải bỏ

 Minimum waste – ít chất thải

 Brilliant color scales for reliable results

Màu sắc rõ ràng và tin cậy

 Economical pH papers or convenient test strips

Giấy đo pH kinh tế, tiện dụng

 Unique non-bleeding pH strips

Không bị lem màu

 Special applications for colored and turbid samples

Ứng dụng đặc biệt cho mẫu có màu và mẫu đục

Different rapid testing systems – Các loại test khác nhau
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MQuant® test strips and papers

Portfolio – Danh mục sản phẩm

> 100 Articles, hơn 100 sản phẩm

> 30 Parameters, hơn 30 chỉ tiêu

MQuant® Que đo và giấy đo



Disinfection control – auxiliary tests

pH range testing – Các cách đo pH
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Test strips – Que đo

 MQuant® (semi-quantitative, visual or with 
MQuant® StripScan smartphone app)

Bán định lượng tự so bằng mắt hoặc cùng app trên
điện thoại.

 Reflectoquant® (quantitative, with reader)

Định lượng với thiết bị có đầu đọc

Liquid visual tests – Dung dịch thử

 MQuant® color disk or color card 
comparator (semi-quantitative)

So màu Mquant theo dạng đĩa xoay hoặc thẻ màu
(bán định lượng)

Photometry  - Đo quang

 Spectroquant® Move DC 
or Move 100 (portable) – Di động

 Spectroquant® Prove (benchtop) – Để bàn

Pre-check product sample or 
disinfection solution if pH is in 
correct range for effective use of 
disinfectant

Kiểm tra trước mẫu, pH trong ngưỡng để đạt
hiệu quả khử trùng.

• Determine contamination residues by 
monitoring pH changes
Xác định sự nhiễm, tồn dư qua sự thay đổi của
pH

• pH can indicate residual contamination
pH chỉ thị được tạp nhiễm

• The correct pH is often critical for 
disinfectant effectiveness
pH phù hợp cho hiệu quả chất khử trùng

• Make sure that matrix has correct pH 
for rapid analysis 
Kiểm tra nền mẫu xem có phù hợp với yêu cầu
của phương pháp

open app dip strip place on card photograph result

pH



 Ozone oxidizes contaminants

Ozone oxy hóa các tạp nhiễm

 Can remove up to 25 
contaminants

Có thể loại bỏ được 25 tạp nhiễm

Chemicals – hóa chất:

− Chlorinated carbohydrates

− Cyanide

− Nitrite

− Pesticides

− PCB’s 

Liquid visual tests 
(semi-quantitative)

Dung dịch so màu (Bán định lượng)

 MQuant® color disk or color card 
comparator 

Mquant đĩa so màu, bộ so màu

Photometry (quantitative)

 Spectroquant® Move DC (portable)
Spectroquant® Move 100 (portable)

 Spectroquant®  Prove (benchtop)
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Ozone – use, properties and determination

Used water processing, 
bottled water production, 
hospitals:

Sử dụng trong F&B hoặc Dược, 
bệnh viện

• Aseptic filling of food and 
beverages

Quy trình chiết rót vô trùng F&B

• Oxidation to aid odor control, 
corrosion control, metal 
oxidation

Oxy hóa để kiểm soát mùi, ăn mòn, oxy 
hóa kim loại

• Sterilization of thermolabile 
medical devices and surgical 
instruments

Tiệt trùng các dụng cụ nhạy cảm với nhiệt
độ

EU regulations: max. 10 mg/l 
O3 in bottled water

Properties – Tính chất

Product brand Cat. No. measuring range
Spectroquant® Prove 1.00607 0.01 - 4 mg/L

Spectroquant® Move 1.00607 0.02 - 4 mg/L 

MQuant® liquid tests
1.18755 0.007 - 0.2 mg/L
1.18758 0.15 - 10 mg/L

Commonly used effective 
concentration: 2.5 ppm

Disinfectants and suitable tests – Chất khử trùng và phương pháp kiểm tra

Ozone – cách sử dụng, đặc tính và xác định

Nồng độ thường dùng: 2.5 ppm

Nồng độ cho phep: max. 10mg/l trong
nước uống



 Fast, easy to use, no instruments required

Nhanh chóng, đơn giản, không cần thiết bị

 For water testing, disinfection control and nutrient compounds

Kiểm tra nước, chất khử trùng và thành phần dinh dưỡng

 Brilliant color scales for reliable results

Màu sắc rõ ràng, kết quả đáng tin cậy

 Different sensitivities allow specifically measurements of desired concentrations or residue detection

Nhiều khoảng đo khác nhau cho các ứng dụng đặc biệt.

 Color disk comparator / Đĩa so màu

− Medium to low concentrations / Ngưỡng trung bình – thấp

− For turbid and colored samples / Mẫu màu – đục

− in the field / Sử dụng ở hiện trường

 Color card comparator / Card so màu

− Low concentrations / Ngưỡng thấp

− Flexibility of use / Dễ sử dụng

− Highly sensitive / Độ nhạy cao

Different rapid testing systems – Các loại test khác nhau
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MQuant® colorimetric and titrimetric liquid tests

Portfolio – Danh mục sản phẩm

• 100 Articles

 40 Parameters

20

MQuant® chuẩn độ so màu



Test strips – Que đo

 MQuant® (semi-quantitative)

 Reflectoquant® (quantitative, with 

reader)

Liquid visual tests

 MQuant® color disk or color card 

comparator (semi-quantitative)

Photometry

 Spectroquant® Move DC 

or Move 100 (portable)

 Spectroquant® Prove (benchtop)

Rapid testing solutions for disinfection control webinar | 29th September 202121

Chlorine compounds – use, principle and determination

In weakly acidic solution free chlorine 

reacts with diethyl-p-phenylenediamine 

(DPD) to form a red-violet dye that is 

determined photometrically. In the 

presence of potassium iodide, also 

combined chlorine is measured in this 

reaction

Trong dung dịch có tính axit yếu, clo phản 

ứng với dietyl-p-phenylenediamine (DPD) 

để tạo thành dung dịch màu tím đỏ được 

xác định bằng phương pháp đo quang. Với 

sự có mặt của kali idide kết hợp clo  cũng 

được đo trong phương pháp này.

Used in surface waters, waste 
water, swimming pools, 
hospitals, cooling towers water 
disinfection:

Nước bề mặt, nước thải, nước hồ bơi, khách
sạn, nước làm mát:

• Potable water disinfection

• Washing vegetables

• Surface waters with odor and taste 
problems

• controls growth of slime and algae in 
pipes and storage tanks (biofilms)

• Quickly kills bacteria and other 
microbes in water

• Applicable in low concentrations over a 
wide pH range

Cl2

ClO2

EU regulations: max. 
0.4mg/l ClO2, 1.2mg/l Cl2
in drinking water

DPD method

Disinfectants and suitable tests – Chất khử trùng và phương pháp kiểm tra

Chlorine – sử dụng, nguyên tắc và xác định.

Tiêu chuẩn EU: max. 
0.4mg/l ClO2, 1.2mg/l Cl2
trong nước uống



Benchtop and mobile photometric test systems – Thiết bị để bàn và di động

For highest precision - Spectroquant® instruments 

Prove 100, 300 and 600
Move DC and Move 100

Rapid testing solutions for disinfection control webinar | 29th September 202122

In the lab 
Tại phòng lab

On site 
Hiện trường

• Broad measuring range/ Khoảng đo rộng
• Automatic method detection / Tự động nhận diện pp
• Live-ID or 8-bit barcode / Live ID hoặc Barcode
• Automatic cell size detection / Tự động nhận diện kích thước cuvet
• Analytical Quality Assurance system / Có hệ thống AQA
• Documentation of results via PC or printer / In kết quả
• Ultralow concentrations with Prove 600 / Đo nồng độ cực thấp với

Prove 600

• Easy, robust, fast / Đơn giản, nhanh chóng
• Waterproof according to IP68 standard

Chống nước theo tiêu chuẩn IP68

• Suitable for wet or dusty environments and 
varying weather conditions
Phù hợp cho khu vực ẩm, bụi, nhiều loại thời tiết

• Chlorine-ozone-chlorine dioxide-cyanuric acid-pH
OR 100 pre-programmed methods
Chlorine, Ozone, Chlorine dioxide, Cyanuric acid, pH hoặc
100 chương tringh cài đặt sẵn trong thiết bị.



Photometric determination of chlorine - Spectroquant® test kits

Test kits are USEPA (US environmental protection agency) compatible
Choose either economical reagent test kit or ready-to-use cell test kit

Parameter Prod. No. range (Prove) [mg/L] range (Move 100) [mg/L]

Chlorine (free chlorine) 1.00598 0.01 – 6 0.02 – 6

Chlorine Cell Test (free chlorine) 1.00595 0.03 – 6 0.05 – 5

Chlorine (total chlorine) 1.00602 0.01 – 6 0.02 – 6

Chlorine (free & total chlorine) 1.00599 0.01 – 6 0.02 – 6

Chlorine Cell Test (free & total chlorine) 1.00597 0.03 – 6 0.05 – 5
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Disinfectants and suitable tests – Chất khử trùng và phương pháp kiểm tra

PP Quang phổ xác định Chlorine- Spectroquant® test kits

Bộ dụng cụ xét nghiệm tương thích với USEPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ) 
Chọn bộ xét nghiệm thuốc thử tiết kiệm hoặc bộ kit Cell test thử nghiệm sẵn sàng sử dụng



Summary – Method overview – Tổng quan các phương pháp

A selection of rapid chemical testing systems
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Semiquantitative methods

Bán định lượng

Quantitative methods

Định lượng

Reflectometry

Reflectoquant®

Photometry

Spectroquant®

Test strips

Color card 
comparator

Color disk 
comparator

MQuant®

StripScan App

Lựa chọn các phương pháp đo nhanh dễ dàng



Summary – Parameters and product lines – Tổng quan các chỉ tiêu

Which parameter can be measured with which method?
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Product line
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MQuant® test strips ● ● ● ● ●

MQuant® app reader with test strips ● ●

MQuant® liquid visual tests ● ● ● ● ●

Reflectoquant® test strips and reader ● ● ● ● ●

Spectroquant® Move DC colorimeter ● ● ● ● ●

Spectroquant® Move 100 colorimeter ● ● ● ● ● ●

Spectroquant® Prove spectrophotometer ● ● ● ● ● ●p
re

c
is

io
n

Thông số nào có thể được đo bằng phương pháp nào?



More 
information

03

Thông tin khác



Additional information – Các thông tin thêm

Online Resources – Videos, protocols, tools

Product data and protocols

 www.sigmaaldrich.com

 https://merck-lifescience.com.vn/

 Detailed product information and supporting 

documents

 Application notes and protocols available

 List of required material

 Detailed description of procedure incl. sample 

pre-treatment

 Advice on result calculation in different formats 

(if applicable)
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 Comparison with 
reference results of 
complementary 
methods (if 
applicable) 

Tài liệu online – Videos, quy trình, dụng cụ

Thông tin sản phẩm và quy trình

 www.sigmaaldrich.com

 https://merck-lifescience.com.vn/

 Chi tiết thông tin sản phẩm, và tài liệu hỗ trợ

 Tài liệu ứng dụng và quy trình

 Danh mục các dụng cụ cần chuẩn bị

 Chi tiết quy trình bao gồm cả xử lí mẫu. 

 Hướng dẫn tính toán kết quả

 So sánh tham khảo của các phương pháp bổ sung 

(nếu có)

http://www.sigmaaldrich.com/
https://merck-lifescience.com.vn/
http://www.sigmaaldrich.com/
https://merck-lifescience.com.vn/


Additional information – Các thông tin thêm

Online Resources – Videos, protocols, tools

Application Videos
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Tài liệu online – Videos, quy trình, dụng cụ

 Application videos on food/beverage 

analysis for 

HMF, nitrate, ascorbic acid, peroxide, …

Video ứng dụng về phân tích thực phẩm / đồ uống cho

HMF, nitrat, axit ascorbic, peroxide,…

https://www.youtube.com/watch?v=Xq_Lac65oNk&list=PL

CijpYnMAsdHYsgdtJoaTmKT250UCfJMd

https://evarooms.merckgroup.com/Topic/Advanced-Analytical/POU%20Library/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTopic%2FAdvanced%2DAnalytical%2FPOU%20Library%2FRQflex%2020%20Information%2FRQflex%2020%20application%20videos&FolderCTID=0x012000274C527DDD22734E843C2719DEF7F8DA&View=%7BE2DFA561%2D3C84%2D4BD4%2DBD24%2DEC31F939EFA3%7D
https://evarooms.merckgroup.com/Topic/Advanced-Analytical/POU%20Library/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTopic%2FAdvanced%2DAnalytical%2FPOU%20Library%2FRQflex%2020%20Information%2FRQflex%2020%20application%20videos&FolderCTID=0x012000274C527DDD22734E843C2719DEF7F8DA&View=%7BE2DFA561%2D3C84%2D4BD4%2DBD24%2DEC31F939EFA3%7D
https://evarooms.merckgroup.com/Topic/Advanced-Analytical/POU%20Library/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTopic%2FAdvanced%2DAnalytical%2FPOU%20Library%2FRQflex%2020%20Information%2FRQflex%2020%20application%20videos&FolderCTID=0x012000274C527DDD22734E843C2719DEF7F8DA&View=%7BE2DFA561%2D3C84%2D4BD4%2DBD24%2DEC31F939EFA3%7D
https://www.youtube.com/watch?v=Xq_Lac65oNk&list=PLCijpYnMAsdHYsgdtJoaTmKT250UCfJMd


• Disinfection control is a preventive measure focused on mitigating 

contamination risk

Kiểm soát khử trùng là một biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tạp nhiễm

• The choice of disinfectant depends on the materials and products to be 

disinfected

Việc lựa chọn chất khử trùng phụ thuộc vào vật liệu và sản phẩm cần khử trùng

• Regular testing is required to ensure active concentration of disinfectants and 

ensure the removal of any disinfectant residuals in the production line or final 

product

Cần phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo nồng độ hoạt chất của chất khử trùng và đảm 

bảo loại bỏ bất kỳ chất khử trùng nào còn sót lại trong dây chuyền sản xuất hoặc sản phẩm 

cuối.

• Rapid tests provide fast, easy-to-use and economical solutions

Các pp nhanh cung cấp các giải pháp nhanh chóng, dễ sử dụng và tiết kiệm

Summary – Tóm tắt
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Q & A
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Thank you!

Contact point: My Vo Thi Thuy – Marketing Spcialist

Life Science | Research & Applied Solutions

Merck Vietnam Company | 9th floor | CentrePoint Building

106 Nguyen Van Troi Street | Phu Nhuan District | Ho Chi 

Minh City | Viet Nam

Phone: 84.8.3842 0100 ext.110 | Mobile: + 84 914 036 035 

Email: my.vo-thi-thuy@merckgroup.com | https://merck-

lifescience.com.vn

mailto:my.vo-thi-thuy@merckgroup.com

