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Az EUROFINS 

Az Eurofins a világ vezető laboratóriumi szolgáltatója a klinikai diagnosztikai, 
gyógyszeripari, élelmiszeripari, környezeti és mezőgazdasági  laboratóriumi 
vizsgálatok területén. A COVID-19-el kapcsolatosan számos laboratóriumi 
szolgáltatás érhető el beleértve a PCR, szerológiai vizsgálatokat, felületek, 
termékek és szennyvíz vizsgálatokat. 

 

Az Eurofins, a tudományos erőforrásainak köszönhetően új laboratóriumi vizsgálatokat 
fejlesztett a COVID-19-el szembeni védekezés céljából. 
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EUROFINS SAFER@WORKTM 

A COVID-19 egy légúti megbetegedés, amely 

a SARS-CoV-2 vírusnak köszönhető, 

világszerte gyors ütemben terjed. 

 

A munkahelyre történő visszatéréskor 

és a továbbiakban is a munkavállalók 

és az ügyfelek egészsége kétség kívül 

prioritást élvez. 

 

Az Eurofins SAFER@WORK program 

segít annak biztosításában, hogy a 

megfelelő kockázatkezelési 

protokollokkal védekezzünk a COVID-19 

ellen. 
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FELÜLETEK PCR  

VIZSGÁLATA 
PCR módszerrel bármilyen felületről kimutatható a SARS-CoV-2 vírus jelenléte. Ez a vizsgálat hozzájárul a 

munkahelyek COVID-19 kockázatkezeléséhez, továbbá annak ellenőrzéséhez, hogy a takarítási rend és az 

alkalmazott fertőtlenítőszer megfelelőek-e. 

A vizsgálatokhoz szükséges mintavevő eszköz segítségével különböző felületek- irodák, közös 
helyiségek (étkező, mosdó stb.), gyártósorok, orvosi berendezések, közlekedési eszközök- 
mintavételezése lehetséges. 

A vizsgálat a vírus nukleinsav felszaporításán alapuló PCR, ezen belül is a gyors eredmény adásra 
képes Real-Time PCR módszer, amely a SARS-koronavírusok burok génjének (Envelope gene) és ezen 
belül a SARS-CoV-2 vírus kimutatására szolgál. 
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SZENNYVÍZ VIZSGÁLATOK 

Tanulmányok kimutatták, hogy a vírusok jelenléte a szennyvízben indikátorai a  

Sars-CoV-2 vírus jelenlétének egy adott helyen/munkahelyen még a tünetek 

megjelenése előtt. 

 

A rendszeres szennyvíz vizsgálatok, a munkahelyek szennyvízének monitorozása a 

vírus potenciális jelenlétére utalnak a munkavállalók között, ezáltal segítenek a 

COVID-19 elleni védekezésben.  
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TERMÉKEK 

TESZTELÉSE 

Az Eurofins lehetőséget nyújt különböző termékek hatékonyságának vizsgálatára, amelyeket a 

orvosi, gyógyszeripari területen és munkavédelemben használnak pl. maszkok, kesztyűk, 

védőruházat, a légzőszervrendszert védő eszközök és berendezések vizsgálatára. 

 
 
A mintákat laboratóriumainkban teszteljük, és adott esetben tanúsítjuk, hogy megfeleljenek a szigorú 

és folyamatosan változó nemzetközi és helyi előírásoknak. Ez hozzájárul a végfelhasználók 

biztonságához és egészségéhez. Az ilyen termékek beszerzési és gyártási helyein végzett helyszíni 

vizsgálataink biztosítják, hogy az importált termékek megfeleljenek a viszonyítási alapminőségi 

előírásoknak. 
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TERMÉKEK 

TESZTELÉSE 

Az Eurofins által nyújtott termék vizsgálatok az Európai Standard előírásokat követik: 

 

FFP 1, FFP 2, FFP 3 típusú maszkok vizsgálata az EN 149:2001+A1:2009 szabvány szerint 

 

Orvosi maszkok vizsgálata az EN 14683:2019+AC 2019 szabvány szerint 

 

Kesztyűk és védőruhák vizsgálata az EN ISO 22612, EN ISO 22610, EN ISO 17731, EN ISO 811 

stb. szabványok szerint 

 

 

 
. 
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A megfelelő hatékonyságú fertőtlenítőszer alkalmazása nagyon fontos a higiénés állapotok 

fenntartásához. A fertőtlenítőszerek forgalomba hozatalához  alapvető előírás a fertőtlenítőszerek 

bevizsgálása, továbbá az engedélyeztetett termékeken célszerű önellenőrzési vizsgálatokat is 

elvégezni.  

 

Az Eurofins  által nyújtott fertőtlenítőszer vizsgálatok: 

baktériumölő hatásvizsgálat  

gombaölő hatásvizsgálat  

Legionella baktériumölő hatásvizsgálat 

vírusölő  

és egyéb (pl. tuberkulocid, sporocid, MRSA, HIV, Hepatitis stb.) hatásvizsgálatok  
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Az Eurofins  által nyújtott szabványos fertőtlenítőszer vizsgálatok: 

 

baktériumölő hatásvizsgálat: EN 1276:2010 

gombaölő hatásvizsgálat: EN 1650:2008+A1:2013 

Legionella baktériumölő hatásvizsgálat: EN 13623:2011 

Vírusölő hatásvizsgálat (beleértve HIV és Hepatitis vizsgálatot): EN 14476:2013+A2:2019 

Tuberkulocid hatásvizsgálat: EN 14563:2008 

Sporocid hatásvizsgálat: EN 17126:2019 

MRSA hatásvizsgálat: EN 13727:2012 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT 

KERESSE FEL HONLAPUNKAT: 

WWW.EUROFINS.HU 


