Informatie over het aanleveren van
monsters voor aminozuur analyse
NIEUWE KLANT
Indien u monsters wilt laten onderzoeken dient u te beschikken over een relatiecode
en een Q-portal account. Dit kunt u aanvragen bij de afdeling Sales & Marketing van
Qlip via 088-7547199 of sales@qlip.nl.

MONSTERS
Monstereenheden en monsterhoeveelheid
U dient bij de aanvraag in Q-portal de juiste matrix en monsternamedatum te
vermelden. Optioneel kunt u een eigen kenmerk toevoegen en de productiedatum.
Voor de analyses van Ansynth zijn de volgende monsterhoeveelheden vereist:
Food & Feed
Gebonden aminozuren na hydrolyse
Maillard reactieproducten na hydrolyse
Vrije aminozuren
Vrije maillard reactieproducten

5 gram
5 gram
50 gram
50 gram

Pharma*
Alle analyses

100 mg

* Voor farmaceutische klanten is het verplicht om een veiligheidsinformatieblad (VIB) met de monsters
mee te sturen

Deelmonsters
Indien u een totaalpakket (zure hydrolyse + oxidatie + basische hydrolyse)
aanvraagt, kunt u dit als 1 monster aanleveren. Vrije aminozuren kunnen ook uit dit
monster bepaald worden. Bij maillard reactie producten, graag per analyse 1
deelmonster aanleveren.
Conserveren van monsters
In het geval van het toevoegen van conserveermiddelen dient u er rekening mee te
houden dat deze toevoegingen van invloed kunnen zijn op het analyseresultaat. Neem
daarom voor de keuze van een conservering contact op met ons laboratorium via 0887547097 of QCMlab@qlip.nl. Dan kan in overleg de optimale oplossing worden
gekozen.
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AANLEVERING MONSTERS
Bemonstering en aanlevering door klant
De monsterontvangst is doordeweeks geopend van 8:00 – 17:00 uur. De monsters
kunnen verstuurd worden naar onderstaand adres.
Qlip B.V.
T.a.v. Monsterkamer QCMlab / Ansynth
Oostzeestraat 2a
7202 CM Zutphen

RAPPORTAGETIJD
De rapportagetijd voor de analyses is maximaal 15 werkdagen.
Spoedonderzoek
Indien u specifieke wensen heeft m.b.t. de rapportagetijd is het mogelijk om in overleg
een versnelde rapportagedatum af te spreken. U kunt hierover contact opnemen met
de afdeling Sales & Marketing via 088-7547199 of sales@qlip.nl. In samenspraak met
het laboratorium zal worden afgestemd op welke termijn rapportage mogelijk is.
Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

OVERIG
Categorie 3
Indien u als categorie 3 klant, analyses wilt laten uitvoeren, dient u een
handelsdocument met de monsters meesturen.
Eiwitpercentage
Bij de aanvraag van totaal aminozuuranalyse (ZH, OX, BH) en maillard
reactieproducten (FUR, CML, LAL, LAN) dient het eiwitpercentage van het monster
aangegeven te worden. Dit kan in Q-portal bij monsterinformatie via het veld “Uw
kenmerk”.
Bewaartermijn
De bewaartermijn voor GMP monsters is 2 jaar. Voor niet GMP monsters geldt een
bewaartermijn van 5 weken.
Onderzoek op projectbasis
Voor het uitvoeren van analyses die niet in ons standaardpakket worden aangeboden
is het veelal mogelijk om analyses op projectbasis uit te laten voeren. U kunt hierover
contact opnemen met de afdeling Sales & Marketing via
088-7547199 of
sales@qlip.nl.
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Q-portal
Voor u is een online portaal voor monsterregistratie- en aanvraag van analyses
beschikbaar. Vervolgens kunt u de status van het monster volgen. Op het moment dat
een analyse is uitgevoerd, kunt u de resultaten direct inzien. Op het moment dat alle
analyses zijn afgerond, ontvangt u een onderzoeksrapport waarop alle
analyseresultaten, van de betreffende opdracht worden weergegeven.
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