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PO WIĘCEJ INFORMACJI

Laboratorium Intertek Poland cały 
czas rozwija się, wdraża nowe metody 
badań i zdobywa nowych klientów. 
Za tym postępem idzie również 
zrównoważony rozwój przyczyniający 
się do dbania o naszą planetę. W 
końcu jak powiedział Florian Plit: 

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej 
przyszłość zależy od każdego 
na pozór niewielkiego ludzkiego 
działania, zależy od każdego z nas”. 

Jako globalna firma mamy ogromny wpływ 
na to jak będzie wyglądała Ziemia, w której 
będą dorastać nasze wnuki. W Polsce z roku 
na rok wzrasta zużycia wody i energii, wzrasta 
ilość produkowanych odpadów oraz emisja 
gazów cieplarnianych. Chcąc zatrzymać 
ten wzrost Laboratorium Intertek Poland 
postanowiło w 2021 roku wdrożyć u siebie 
metodę, która będzie zgodna z zasadami 
BBEB – Build Back Ever Better. Szukaliśmy 
metody, która będzie optymalnym wyborem 
dla oznaczeń ilościowych wykonywanych 
na Pracowni Analiz Mikrobiologicznych. 
Ponieważ oznaczeń tych jest bardzo dużo, 
na pierwszy ogień poszły te najczęściej 
wykonywane: ogólna liczba drobnoustrojów 
oraz bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. 
Nasze poszukiwania zakończyły się sukcesem 
i z ogromną przyjemnością możemy Państwa 
poinformować, że w naszej ofercie pojawiły 
się metody oznaczania drobnoustrojów z 
wykorzystaniem płytek 3MTM PetrifilmTM. 

Co to takiego 3MTM PetrifilmTM??

Najprościej mówiąc - niewielkich rozmiarów, 
gotowa do użycia płytka zawierająca podłoże 
hodowlane do oznaczania konkretnych 
drobnoustrojów. Ze względu na swoje 
rozmiary, nie jest potrzebny duży magazyn do 
ich przechowywania. Ponieważ płytki są już 
kompletne, nie ma potrzeby przygotowania 
pożywki agarowej. Płytki 3MTM PetrifilmTM 
produkowane są na dużą skalę i dostarczane 
do laboratorium razem z certyfikatem. 
Posiadają długi termin przydatności – około 
18 miesięcy. Wszystkie te cechy mają 
pozytywny wpływ na naszą planetę. 

Korzyści 

Nie możemy zapominać o naszych Klientach 
dla których nowa metoda ma wiele korzyści. 
Przede wszystkim w przypadku oznaczania 
ogólnej liczby drobnoustrojów i bakterii z 
rodziny Enterobacteriaceae skraca się czas 
oczekiwania na wyniki badań. Dla próbek 
żywnościowych otrzymanie wyników 
jest możliwe już po 24h, w przypadku 
próbek środowiskowych wyniki są po 
48h. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
monitoringu środowiska w zakładach sektora 
spożywczego. 

Sposób odczytywania i interpretacji wyników 
jest bardzo łatwy, szybki i prosty. Służy do 
tego specjalny licznik 3MTM PetrifilmTM Plate 
Reader Advanced. Urządzenie jest w pełni 
automatyczne, samo dokonuje interpretacji 
wyników. Odczytane wyniki umożliwiają 
tworzenie szczegółowych raportów 
oraz analizę trendów. Nie ma potrzeby 
potwierdzania otrzymanych wyników 
metodami ISO. Otrzymany wynik jest 
wynikiem ostatecznym, co znacznie skraca 
czas oczekiwania na raport z badań.

Czy to dobry wybór?

Wprowadzona w Laboratorium Intertek 
Poland nowa metoda oznaczania ogólnej 
liczby drobnoustrojów oraz bakterii z rodziny 
Enterobacteriaceae jest zwalidowana i 
certyfikowana przez AOAC® Official Methods 
of AnalysisSM, AOAC® Performance Tested 
MethodsSM, NF VALIDATION by AFNOR 
Certification. 

Dodatkowo wdrożenie w naszym 
laboratorium tej metody pokazuje, że można 

być odpowiedzialnym za środowisko, a 
jednocześnie rozwijać się i liczyć na dobre 
wyniki finansowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Obsługą 
Klienta w celu uzyskania promocyjnej 
oferty!
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