CERERE OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Kit pentru testare antifrauda in domeniul alimentar si identificare organisme modificate genitic

Rezumat:
Un IMM irlandez a dezvoltat un brevet pentru un kit rapid de testare la fata locului, pe bază de semiconductor, pentru
identificarea fraudei alimentare si a organismelor modificate genetic. Utilizează esantioane standard pentru verificarea
specificitatii standard. Nu implica multiplicare moleculara. IMM-ul este interesat de acorduri tehnologice de cooperare
și joint-venture.
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Descriere:
IMM-ul irlandez a dezvoltat primul kit pentru testare in 30 minute a ADN-ului pentru produse alimentare, eliminand
intre 2 si 5 zile de asteptare a rezultatelor ADN realizate de catre un laborator central. Nici o astfel de soluție nu exista
în prezent. Nu există nici o amplificare moleculară, deci nici un risc de contaminare încrucișată. Sunt utilizate
esantioane standard pentru verificarea specificitatii standard. Prototipul are 3 amplitudini de raspuns, care permit
detectarea calitativă și cantitativă a ADN-ului. Prima versiune este definita ca 8-multiplex, cu scopul detectarii
organismelor modificate genetic (OMG).
Kitul va avea un impact semnificativ în rezolvarea neconformitatilor la diagnosticarea rapida a ADN-ului. Încrederea
consumatorilor va creste în mod semnificativ prin verificarea la fata locului a continutului produselor alimentare. Kit-ul
va ajuta procesatorii de alimente și comercianții cu amănuntul să elimine carantina costisitoare, risipa de alimente,
riscul pierderii reputației și pierderile din vânzări (de exemplu, criza din 2013 a burgerilor din carne de cal). Kit-ul va
accelera, de asemenea, adoptarea de catre laboratoarele de referință ale UE (LRUE) a reglementărilor privind testarea
produselor alimentare, creșterea siguranței alimentare, precum și reducerea problemelor de sănătate, fraudă
alimentara și etichetarea gresita.
Echipa transdisciplinara din cadrul IMM are 30 de brevete și peste 100 de ani de experienta in semiconductori, biologie
moleculara, microfluide, strângere de fonduri de capital de risc si succes in comercializare.
Compania este interesata de acorduri de tehnologie sau joint-venture cu potențiali parteneri care au capacitatea de a
efectua validarea (probe in teren) si testarea ADN-ului alimentar.

Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Compania este interesata unor dezvoltatori de tehnologie care au expertiza de a efectua validarea si testarea ADN-ului
alimentar.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Disponibil pentru demonstratie. Prototipurile sunt disponibile pentru demonstratie la sediul clientului. Compania este
în căutare de acorduri de tehnologie sau joint-venture pentru a sprijini validarea si testarea ADN-ului alimentar.

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Know-how secret (aplicație pentru brevetare depusă dar neaprobată încă). Marcă înregistrată.

Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

Întreprindere mică (11-49 salariați)

Anul înființării:

2013

Implicat în cooperare transnațională: Nu
Limbi vorbite:

Engleza

Țara solicitantului:

Irlanda

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Compania este în căutare de dezvoltatori de tehnologie pentru semiconducti dispusi de a efectua validarea si testarea
ADN-ului alimentar.

Tipul și mărimea partenerului vizat:
Companie multinationala, Intreprindere mare sau foarte mare

Tipul parteneriatului vizat:
Acord comercial cu asistenta tehnica
Contract tip joint venture

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro
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