Κ.
.Π.ΟΙ
δ/Γ
Υ8

04
/20
ΟΣ

Ο
ΠΙΣΤ

ΑΤ

85
134

134 ΥΑ ∆
8

ISO

ISO

1
900

MPA II

Μ

ΠΟ
ΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗ

Evid ence
Multi STA T

Επιλέξτε το μηχάνημα που σας ενδιαφέρει
για να μάθετε περισσότερα.

MPA II
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Ο ιδανικός αναλυτής για την ταχεία μικροβιολογική ανάλυση των γαλακτοκομικών
και η πιο ασφαλής απάντηση στους περιορισμούς που θέτει ο κλασικός ποιοτικός
έλεγχος.
Ο κλασικός ποιοτικός έλεγχος με τη χρήση των τριβλίων αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα.
Το GreenLight είναι η απάντηση στη σύγχρονη ανάγκη για τον άμεσο έλεγχο και την ταχεία
απελευθέρωση των προϊόντων. Κατάλληλο για έλεγχο νωπού και παστεριωμένου γάλακτος,
έλεγχο ζυμών και μυκήτων σε γιαούρτι και τυριά, ανίχνευση σπορίων. Η καινοτόμος
τεχνολογία του GreenLight δίνει ταχύτατες απαντήσεις κάνοντας την μικροβιολογική
ανάλυση μία απλή διαδικασία.
GreenLight: H απάντηση που ζητά η Βιομηχανία Γαλακτοκομικών σήμερα.

Περισσότερες
πληροφορίες
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (ISO 9001:2015) •
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GreenLight
Δίνει απαντήσεις στη βιομηχανία γάλακτος
Το GreenLight είναι ο ιδανικός αναλυτής για την ταχεία μικροβιολογική ανάλυση των γαλακτοκομικών και η πιο ασφαλής απάντηση
στους περιορισμούς που θέτει ο κλασικός ποιοτικός έλεγχος των γαλακτοκομικών προϊόντων με τη χρήση των τριβλίων.
Κείμενο: Σπύρος Μάρκος*

Η σύγχρονη γαλακτοβιομηχανία εξακολουθεί και στηρίζεται

που λαμβάνουν στα τριβλία, πολλές φορές δεν σχετίζονται

απόλυτα για τον έλεγχο και την απελευθέρωση των προϊό-

καθόλου με το τι θα συμβεί στη διάρκεια της ζωής των

ντων που παράγει, σε μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε

προϊόντων.

στα τέλη του 19ου αιώνα! Οι προκλήσεις όμως που αντιμε-

3. Ευαισθησία: Το δείγμα ανάλυσης, είναι πολλές φορές

τωπίζει είναι πολύ πιο σύγχρονες…

αρκετά μικρό για να ανιχνεύσει τις αιτίες των προβλημάτων. Τα 0,1 έως 1 ml, αραιωμένου κατά τουλάχιστον 1:10,

1. Ταχύτητα: Ο έλεγχος διαρκεί υπερβολικά πολύ για τις

προϊόντος που μπαίνει σε ένα τριβλίο, αποδεικνύεται

απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων.

αρκετές φορές μικρό για την ανίχνευση των ποιοτικών προ-

Ο χρόνος των 2 έως 7 ημερών που απαιτείται για την λήψη

βλημάτων, που μπορούν να προκαλέσουν μικροί αριθμοί

των αποτελεσμάτων, για προϊόντα που έχουν χρόνο ζωής

μικροοργανισμών που έχουν όμως προσαρμοστεί απόλυτα

από μερικές μέρες έως λίγες εβδομάδες, είναι πολύτιμος για

στο περιβάλλον του γάλακτος.

να χάνεται στο εργοστάσιο, όταν τα προϊόντα θα μπορούσαν να βρίσκονται στην αγορά. Η πίεση απελευθέρωσης

4. Ελλιπείς πληροφορίες: Περιορίζεται συνήθως στην κα-

των προϊόντων είναι διαρκής.

ταγραφή της παρουσίας των μικροοργανισμών και όχι στην
δυναμική ανάπτυξής τους.
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2. Συσχέτιση με τα αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα δεν

Η ανίχνευση της παρουσίας και μόνο κάποιων μικροορ-

συσχετίζονται πάντα με την εξέλιξη της ποιότητας των

γανισμών σε ένα δείγμα τροφίμου δεν οδηγεί σε κάποιο

προϊόντων. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το μικροβιολογικό

ασφαλές συμπέρασμα. Η σημαντική πληροφoρία είναι πως

έλεγχο των τροφίμων, γνωρίζουν καλά ότι τα αποτελέσματα

πρόκειται να συμπεριφερθούν στην πορεία ζωής του.
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5. Διαδικασία ανάλυσης:
Στο πιο κάτω πραγματικό παράδειγμα αναλύσεων θερμικά
επεξεργασμένου γάλακτος βλέπουμε τρία διαφορετικά
δείγματα στα οποία η κλασσική ανάλυση έδωσε τα εξής
αποτελέσματα:

Περιλαμβάνει αρκετά βήματα, σε καθένα από τα οποία

6. Αυτοματισμός: Δεν ακολουθεί τον αυτοματισμό που ανα-

μπoρεί κάτι να πάει στραβά. Από την παρασκευή των θρε-

πτύσσεται στα υπόλοιπα τμήματα της βιομηχανίας τροφί-

πτικών υλικών, τις θερμοκρασίες και το είδος των θρεπτι-

μων. Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων έχει αυτοματοποιη-

κών υλικών, την επιμόλυνση των δειγμάτων και των χώρων

θεί σε μεγάλο βαθμό, σε όλα τα στάδια της παραγωγής της.

επώασης, την κατάσταση των μικροοργανισμών μέχρι και

Μολαταύτα και σε πλήρη αντίθεση με τα υπόλοιπα τμήματα

το διάβασμα των τριβλίων, οι συνθήκες και οι υποκειμενι-

της βιομηχανίας, ο ποιοτικός έλεγχος των τροφίμων συνεχί-

κοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε

ζει να στηρίζεται σε αργές, ανασκοπικές μεθόδους.

τρόπο το αποτέλεσμα.
Ποιο από τα δείγματα γάλακτος Α(>250 CFUml), B (14 cfu/ml),
C (1CFU/ml) εμφάνισε ποιοτικό πρόβλημα στη διάρκεια ζωής
του γάλακτος; Η απάντηση δεν είναι η προφανής…

GreenLight®:
Διαφορετική προσέγγιση ποιοτικού ελέγχου. Το σύστη-

τος μεταβάλλοντας τον φθορισμό που εκπέμπει, ανάλογα

μα GreenLight® δίνει την ουσιαστική πληροφόρηση στον

των επιπέδων του Ο2.

ποιοτικό έλεγχο, με ταχύτητα, αυξημένη ευαισθησία, απλά
Aπλότητα ανάλυσης. Η ανάλυση εκτελείται μετά από απλή

και αυτοματοποιημένα.

εισαγωγή του δείγματος στους ειδικούς περιέκτες και τοποΚαινοτόμος τεχνολογία. Το σύστημα GreenLight® είναι ένα

θέτησή τους στον αναλυτή.

σύστημα ταχείας μικροβιολογικής ανάλυσης που ανιχνεύει

Στην Α περίπτωση η επιταχυνόμενη προσομοίωση
της ανάπτυξης των μικροοργανισμών έδειξε ότι αυτοί
δεν θα αλλοίωναν το προϊόν στη διάρκεια της ζωής
του, κάτι που δεν θα συνέβαινε στις περιπτώσεις Β &C
παρόλο τον εξαιρετικά μικρό πληθυσμό των παρόντων
μικροοργανισμών.
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τους μικροοργανισμούς σε ένα δείγμα οποιουδήποτε τρόφι-

Αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Ο αναλυτής επωάζει

μου μετρώντας απειροελάχιστες μεταβολές στην κατανάλω-

και λαμβάνει συνεχώς μετρήσεις μέχρι η μεταβολή να ξεπε-

ση του Ο2 που συμβαίνει κατά το μεταβολισμό τους.

ράσει το καθορισμένο όριο ανίχνευσης.

Βιο-αισθητήρας κορυφαίας τεχνολογίας. Πυρήνας της τε-

Ταχύτητα. Ο χρόνος μέχρι την επίτευξη του ορίου που έχει

χνολογίας είναι ο ειδικός πατενταρισμένος βιοαισθητήρας

καθοριστεί εξαρτάται τον αριθμό και την “επιθετικότητα”

Ο2 (πολυμερές επιπλατινωμένης πορφυρίνης) που ανιχνεύει

των αρχικών παρόντων μικροοργανισμών στο δείγμα.

απειροελάχιστες μεταβολές στα επίπεδα του Ο2 του δείγμα-

Συνήθως είναι από μερικά λεπτά μέχρι μερικές ώρες.
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GreenLight® & Ποιοτικός Έλεγχος Γαλακτοκομικών
Α. ΓΑΛΑ
Ο χρόνος ζωής του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος καθορί-

Bacillus, & Paenibacillus.

ζεται από την παρουσία σε αυτό δύο κατηγοριών μικροοργανι-

Η ευρεία εξάπλωση τους στο περιβάλλον του γάλακτος(φάρμα,

σμών:

έδαφος, ζωοτροφές, πεπτικό ζώων …), η σποριοποίηση και η

1. Μη σπορογόνων, ψυχρότροφων κατά Gram-μικροοργανι-

ανθεκτικότητα στην παστερίωση (τα δημιουργούμενα ενδοσπό-

σμών, με ικανότητα ανάπτυξης στις χαμηλές θερμοκρασίες

ρια όχι απλά επιβιώνουν της παστερίωσης αλλά ενεργοποιού-

της ψυχρής αλυσίδας με πιο συνηθισμένα είδη που ανήκουν

νται από την θερμική επεξεργασία ώστε να βλαστήσουν)και σε

στα γένη: Pseudomonas, Acinetobacter, Chryseobacterium,

κάποιες περιπτώσεις η ψυχροφιλία των στελεχών, καθιστούν

Psychrobacter.

αυτούς τους μικροοργανισμούς τον καθοριστικό παράγοντα

Αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν να βρεθούν στο παστερι-

που καθορίζει τον χρόνο ζωής του γάλακτος.

ωμένο γάλα για δύο ουσιαστικά λόγους: είτε λόγω αποτυχίας

Το Greenlight ανιχνεύει ταχύτατα (εντός ωρών) την παρουσία

της παστερίωσης (γεγονός εξαιρετικά σπάνιο) είτε συνηθέστερα

των μικρο-οργανισμών που αλλοιώνουν το γάλα, δίνοντας

από επιμόλυνση μετά την παστερίωση. Η συνηθέστερη πηγή

απαντήσεις την στιγμή που χρειάζονται. Επιπλέον το σύστημα

επιμόλυνσης είναι οι γεμιστικές μηχανές, καθώς συχνά έχουν

διαθέτει την δυνατότητα διαχωρισμού της πηγής του προβλή-

απομονωθεί σταγονίδια υγροποιημένων ατμών στο ακροφύσιο

ματος (πριν ή μετά την παστερίωση) παρέχοντας πολύτιμες

της γεμιστικής καθώς και από τον αέρα και την αποχέτευση της.

πληροφορίες στον ποιοτικό έλεγχο.

Η προσαρμογή των μικροοργανισμών αυτών περιλαμβάνει την
δημιουργία βιοφιλμ σαν απόκριση στην εφαρμογή των απολυμαντικών και την ικανότητα ανάπτυξης σε χαμηλές θερμοκρασίες με τη βελτίωση της υγιεινής στο χώρο των γεμιστικών
To σύστημα παίρνει συνεχόμενες μετρήσεις καταγράφοντας, ποσοτικοποιώντας και αποθηκεύοντας τα αποτελέσματα και τα γραφήματα για κάθε δείγμα χωρίς την
απαίτηση επιπλέον ενεργειών από τον αναλυτή.

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (ISO 9001:2015) •

μηχανών είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης.
2. Σπορογόνων, Θερμοανθεκτικών: είναι Gram+ μικροοργανισμοί με κυριότερους εκπροσώπους είδη που ανήκουν στα γένη:

Κατεχάκη 54Α • 115 25 • Αθήνα

Μια ανάλυση στον
GreenLight® αμέσως μετά την
παστερίωση του γάλακτος
μπορεί να καταδείξει άμεσα,
εάν η συγκεκριμένη παρτίδα
προϊόντων θα ξεπεράσει τον
προδιαγεγραμμένο χρόνο
ζωής του προϊόντος.
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Β. ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Το κυριότερο πρόβλημα που απασχολεί τον ποιοτικό έλεγχο της

Rhizopus, Alternaria, Monilia, Geotrichum&Absidia.

βιομηχανίας γιαουρτιού είναι η παρουσία ζυμών και μυκήτων, στα

Οι συνθήκες : Οι μύκητες μεγαλώνουν πιο αργά από τις ζύμες στο

τελικά προϊόντα, καθώς έχουν την ικανότητα να αλλοιώσουν το

γιαούρτι,με τον αέρα και τα φρουτοπαρασκευάσματα να είναι οι

προϊόν στη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

συνήθεις πηγές επιμόλυνσης. Η ικανότητα σποριοποίησης που

Ο έλεγχος αυτός είναι από τις πιο απαιτητικούς και χρονοβόρους

διαθέτουν αποτελούν πρόβλημα τόσο για την εξάπλωσή τους,

στη γαλακτοβιομηχανία.

όσο και για την ανθεκτικότητά τους στη θερμική επεξεργασία.
Η αλλοίωση: Αν και οι περισσότεροι θερμοανθεκτικοί μύκητες

Ο ειδικός πατενταρισμένος βιοαισθητήρας Ο2

Β1. Οι ζύμες

συνήθως δεν μεγαλώνουν στις χαμηλές θερμοκρασίες, όταν αυτό

Το πρόβλημα: Οι ζύμες (κυριότερα είδη των γενών Debaryomyces,

είναι εφικτό μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα

Kluyveromyces, Candida, Rhodotorula) αποτελούν κύριο παράγο-

ή ακόμη και κινδύνους όπως αποδείχθηκε από την επιμόλυνση

ντα αλλοίωσης των ζυμούμενων προϊόντων, στα οποία το χαμηλό

και ανάκληση παρτίδας γιαουρτιού το 2014, μεγάλης εταιρίας που

pH δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

δραστηριοποιείται στις Ην. Πολιτείες, όπου ο υπεύθυνος μύκητας

Οι συνθήκες: Tα γιαούρτια που παράγονται σε ιδανικές συνθή-

(Mucorcircinelloides) αποδείχτηκε παθογενής. H παρουσία Ο2

κες θα πρέπει να περιέχουν <10 yeast cells για να έχουν χρόνο

είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των μυκήτων γι’ αυτό και η

ζωής τουλάχιστον 4 εβδομάδες στους 5ºC. Ωστόσο, γιαούρτια με

ανάπτυξή τους συμβαίνει επιφανειακά στη μάζα του γιουρτιού.

μεγαλύτερα φορτία αλλοιώνονται σχετικά γρήγορα. Δυο είναι οι

Το Greenlight, αναλύοντας δείγμα έως 15 φορές μεγαλύτερο από

κύριες οδοί επιμόλυνσης: 1. Η παρουσία ζυμών στις επιφάνειες

τη συνηθισμένη ποσότητα με την κλασική ανάλυση, αποτελεί ένα

παραγωγής (ζυμωτήρες, γεμιστικά) λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού

νέο όπλο στην μάχη του ποιοτικού ελέγχου με τους ιδιαίτερους

και απολύμανσης και 2. H παρουσία ζυμών στα πρόσθετα των

αυτούς μικροοργανισμούς. επιπλέον η ταχύτητα της ανάλυσης

γιαουρτιών.

εξοικονομεί έως και 300% σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται

Η αλλοίωση: Οσμές ζύμωσης και κάποιες φορές φούσκωμα παρα-

σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ταχύτερη αποδέσμευση (που

τηρείται όταν οι αριθμοί των ζυμών φθάσουν τους 105 -106 CFU/g.

διευκολύνει την παραγωγή) αλλά και ταχύτερη ανίχνευση των
προβλημάτων (που ενισχύει τον ποιοτικό έλεγχο).

Με έως και 15 φορές μεγαλύτερο δείγμα από την κλασική
ανάλυση, το GreenLight® βλέπει αυτά που δεν μπορεί να
δει η κλασσική ανάλυση

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (ISO 9001:2015) •

Β2. Οι μύκητες
Το πρόβλημα: Τα πιο συνηθισμένα γένη αλλοιογόνων μυκήτων
στο γιαούρτι είναι είδη των γενών: Penicillium, Aspergillus, Mucor,

Κατεχάκη 54Α • 115 25 • Αθήνα

* Ο Σπύρος Μάρκος είναι Βιολόγος – Βιοτεχνολόγος Τροφίμων (MSc). Εργάζεται
στη Διεύθυνση Πωλήσεων Βιομηχανίας στην εταιρεία Βιοδυναμική Α.Ε.[ S.Markos@
biodynamics.gr]
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MPA II
Ο μεγαλύτερος σχεδιαστής και παραγωγός επιστημονικών οργάνων ακριβείας
στον κόσμο, σχεδίασε και προσφέρει στις σύγχρονες γαλακτοβιομηχανίες,
την απόλυτη λύση για ανάλυση των χημικών συστατικών των γαλακτοκομικών.
Το MPA II της BRUKER, ενσωματώνοντας στον πυρήνα του, την οπτική τεχνολογία που
ανέπτυξαν οι επιστήμονες της Bruker και εμπιστεύθηκε η NASA για μετρήσεις υψηλής
ακρίβειας, μπορεί να αναλύσει οποιουδήποτε είδους γαλακτοκομικό και μη προϊόν, σε υγρή,
ημίρρευστη ή στερεά μορφή, δίνοντας μια λύση για όλα τα προϊόντα. Λιπαρά, πρωτεΐνες,
υγρασία, στερεά, pH, αλατότητα και άλλα συστατικά αναλύονται ταχύτατα και με την ίδια
ευκολία τόσο στο γάλα όσο και στο γιαούρτι, το τυρί ή ακόμη και τις ζωοτροφές. Επιπλέον
η τεχνολογία και η Γερμανική κατασκευαστική αρτιότητα της Bruker, έχει δημιουργήσει
ένα σύστημα απίστευτης σταθερότητας, που δεν απαιτεί επαναβαθμονομήσεις, εξαιρετικά
ανθεκτικό για πρακτικά απεριόριστη βιομηχανική χρήση και που επιπλέον απαιτεί ελάχιστη
συντήρηση.
Το MPA II είναι το σύστημα που θα αποτελέσει την καρδιά του Ποιοτικού Ελέγχου της
σύγχρονης γαλακτοβιομηχανίας.

Περισσότερες
πληροφορίες
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Bruker MPA II
Innovation with Integrity

MILK AND DAIRY FT-NIR Analyzers for QC in the Lab and Production

Bruker Optics’ FT-NIR analyzers for quality control in the lab and production are easy to use, reliable and cost effective. As they are all
based on the same FT-NIR platform, users can choose the right analyzer for the job without having to compromise on precision and accuracy, ensuring data integrity today and in the future.

FT-NIR Analyzers for Milk and Dairy Products

•

Improve efficiency of laboratory operations

Bruker Optics’ dairy portfolio ranges from small foot-print, touch

•

Check the identity and quality of raw materials while optimizing their usage

screen accessible, dedicated analyzers to multiple channel analyzers for the full range of samples and fully automated in-process

•

systems for closed loop control. Any type of milk and dairy product
of any con-sistency can be rapidly analyzed to:

Optimize production by tightening targets and preventing outof-spec product while reducing downtimes

•

Increase product quality and consistency with tighter control

•

Verify final product specifications and streamline compliance
with regulatory guidelines
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FT-NIR Analyzers for Milk and
Dairy Products
Bruker Optics’ dairy portfolio ranges

Pre-calibrated systems for
ease of implementation

Analyze any sample at any
time

All Bruker Optics’ dairy analyzers

Typical parameters analyzed by

are delivered with product-specific

Bruker Optics’ FT-NIR analyzers

accessible, dedicated analyzers

calibrations for rapid and successful

in the dairy industry include

to multiple channel analyzers for

implementation including but not

quantification of fat, protein, lactose,

the full range of samples and fully

limited to:

moisture, total solids and more as

automated in-process systems for

• Raw, skimmed, processed and

well as confirmation of identity/

condensed milk

quality and measure-ment of batch

milk and dairy product of any con-

• Whey and whey concentrate

conformity.

sistency can be rapidly analyzed to:

• Cream and whey cream

Any sample form, be it liquid, semi-

• Improve efficiency of laboratory

• Whey protein and lactose

solid or solid can be analyzed in

operations

concentrate

seconds throughout the process: in

• Check the identity and quality of

• Permeates and retentates

the lab, at-line near production or

raw materials while optimizing

• Skim, whole milk and whey

in-line directly in the process.

their usage

powders

• Optimize production by tightening
targets and preventing out-of-spec
product while reducing downtimes
• Increase product quality and
consistency with tighter control
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from small foot-print, touch screen

closed loop control. Any type of

Bruker Optics’ FT-NIR analyzers can analyze any raw
material, intermediate product and final product along
the production. Common parameters which can be
determined in dairy products include moisture, fat,
protein, lactose, total solids and more.

Μ

ΠΟ
ΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗ

• Verify final product specifications

• Cheese (soft, hard, sliced,
processed, white cheese, curd,
etc...)
• Butter (salted, unsalted)
• Yoghurt, desserts and ice cream
• Milk drinks

and streamline compliance with
regulatory guidelines
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Improve your business

Bruker - your partner for dairy product testing

Lab and shift personnel can quickly and easily analyze samples, resulting in a dramatic increase in

Bruker has been driven by the idea to always provide the best technological solution for each

the total number of samples that can be tested per day, espe-cially when compared to conven-

analytical task for more than 50 years now. Being one of the world’s leading analytical instrumen-

tional testing methods. Moreover in-process FT-NIR can monitor continuously. Either way, more

tation companies, Bruker systems cover a broad spectrum of applications in all fields of research

frequent testing results in tighter con-trol and dairy companies can realize direct cost savings with

and development and are used in all industrial production processes for the purpose of ensuring

FT-NIR by

quality and process reliability.

•

More precise standardization of milk

Bruker Optics is the world leading manufacture of FT-NIR instruments for a wide range of indus-

•

Consistent control of fat content in cream

tries including food and dairy manufacturing. Our optical analyzers combine an unrivalled flexibil-

•

Optimization of moisture or total solid content in cheese, yoghurt and butter

ity and easy operation with state-of-the-art spectrometer technology. Software controlled optical

•

Tighter control of protein, fat and total solids in spray tower feeds and moisture content of

modules, optimized sampling accessories and the user friendly operator interfaces guarantee

milk powder in the fluid bed dryer

excellent results from day one.

•

Real-time adjustment of total solid content in cheese and curd

•

An investment in the instrument will also enable you to establish testing protocols to:

Certified quality throughout the process chain

•

Verify the identity and quality of vitamins and premixes, emulsifiers, starches, minerals,

Highest quality and excellence in manufacturing are key values that guide our business. Full com-

sugars, sweeteners and more

mitment to our robust quality systems in the whole process chain helps us to achieve these goals.

Analyze Edible Oils for Iodine value, trans and free fatty acids, fatty acid profile and peroxide

Continuous surveillance and improvement ensures the entire compliance to the internationally

value

accepted quality management standard ISO 9001.

•
•

Monitor composition and efficiency of cleaning and disinfecting solutions
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Applications
Milk and liquid milk products
Milk, the starting point of any dairy product, is one of the best
controlled food products in the world. The composition of raw milk
changes by season and region, which makes the standardization
step necessary to maintain consistent milk quality during the processing steps. The optimal analytical solution for raw milk and liquid
milk products is the combination of MPA II with the Liquid Sampling
Module (LSM) – a dual system that can switch software controlled
between a powerful homogenizer and a peristaltic pump for sample
treatment and transport, depending on the product and its viscosity. The dual concept allows the analysis of any liquid milk and dairy
product in an optimal way either homogenized or not. In contrast
to standard FTIR milk analyzers all kinds of even viscous liquid dairy
products can be analyzed due to the comparably large pathlength of
1 mm (1000 µm) of the flow cell. Bruker Optics’ new MIRA infrared
(IR) milk analyzer for liquid samples (Figure 2) comes pre-calibrated
and offers a simple and cost-effective way for the quality control of
raw milk, processed or standardized milk, whey and cream. The builtin homogenizer ensures high repeatability and accuracy. Optionally,
the freezing point can be determined within the same measurement.

The MIRA is an easy-to-use milk analyzer based on (mid)
infrared spectroscopy.

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (ISO 9001:2015) •

Raw milk and other milk types
Raw milk is generally preheated and homogenized before measurement to assure highest precision and repeatability. In terms
of accuracy and repeatability this FT-NIR approach is equivalent to
the traditional FTIR systems but is offering more options. Typical
accuracies are in the range of 0.03% or better for fat and protein and
repeatabilities are in the magnitude of 0.001%. The MPA II and LSM

Κατεχάκη 54Α • 115 25 • Αθήνα

come with dedicated calibration packages that can be utilized for any
milk type ranging from raw milk, skim milk, standardized milk to UHT
milk.
Liquid milk products
Not only milk, but liquid milk derivatives and milk products can be
easily measured using the same setup, regardless of the composition of the product. Due to the uniquely large path length of the
measurement cell (1 mm), even highly viscous samples such as
condensed milk and concentrates can be readily analyzed. These
types of samples do not require homogenization or even should
not be homogenized before the analysis. The MPA II is also ideal for
sugar-containing products such as yoghurt drinks, flavored milk and
even products containing fiber, like cat’s milk.
The LSM is designed to be flexible so that for these sample types, an
operating mode using the peristaltic pump can be selected via software control. This enables users to switch back and forth between
any sample type without making adjustments to the hardware.
In addition to the different milk types, the following samples can
be analyzed without any pre-processing by the MPA II. Typical dairy
calibrations include but are not limited to:
•
Whey and whey concentrate
•
Whey protein and lactose concentrate
•
Cream and whey cream
•
Permeates and retentates
•
Condensed milk, sweetened condensed milk
•
Milk drinks, e.g. based on yoghurt
•
Melted ice cream
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Applications
Solid and semi-solid dairy products
Solid and semi-solid dairy products include a large variety of product types from various milk powders to cheese varieties, yoghurts
and other semi-solid products like intermediates in the dessert
production. Almost any product can be analyzed by FT-NIR utilizing
a reflection measurement. In the lab or near production the MPA
II, MATRIX-I or TANGO with an integrating sphere provides a simple
way of sample presentation and analysis. The sample is filled in a
cup, quartz Petri dish or disposable Polystyrene Petri dish and put
on the instrument. The reflection analysis is done from the bottom
and the sample is rotated acentrically during the measurement in
order to collect more sample information and to level out in-homogeneities.
For process analysis a wide range of probes and accessories enable
on-line and in-line FT-NIR analysis of any solid or semi-solid product.
Milk and Whey powders
NIR is a well-established method for the rapid, simul-taneous analysis of moisture, fat and protein content
in milk powder, in the laboratory as well as at-line and on-line. Parameters such as ash or lactose content can also be analyzed.
Producers in the dairy industry monitor these parame-ters to:
•
Optimize the moisture content
•
Increase product consistency
•
More efficiently utilize energy (e.g. optimization of the drying
process)
•
Reduce final product testing in the laboratory

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (ISO 9001:2015) •
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In the laboratory, the measurement of milk powder is a simple
reflection measurement through the quartz bottom of a sample
cup. The cup is simply filled with the sample and after the measurement it can easily be cleaned by pressurized air or brushing out any
residual sample with a soft brush.
The calibrations cover the full range from whey powder, skim and
whole milk powder to cream milk powder.
Yoghurt, desserts and ice cream
Many companies produce a wide range of products with many
different flavors and textures, from plain yoghurt and desserts to
fruit and chocolate flavored products.
With NIR spectroscopy, the typical quality parameters such as fat,
protein and dry matter can be determined very quickly at-line or in
the production area. Only one calibration model per parameter is
required, no matter what flavors or ingredients are being added,
i.e. yoghurt with chocolate flakes can be analyzed with the same
model as strawberry or hazelnut yoghurt.
Semi-solid samples are usually measured using quartz Petri dishes.
If cleaning is an issue, the use of disposable Polystyrene Petri dishes makes cleaning procedures obsolete.
Liquid desserts and even melted ice creams with medium viscosities can be analyzed just like a liquid using the unique LSM to heat
and transport the sample to the large path length flow cell.
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Applications
Cheese
Any of the Bruker Optics FT-NIR reflectance spectrome-ters including the MPA II, MATRIX-I or TANGO, can be used to measure
important quality parameters such as fat, protein and total solids in
seconds. One analyzer is capable of simply and accurately testing
the full range of cheese from hard-, slicing-, cream-, to soft cheese.
Moreover, the salt content and even pH-value can be simultaneously obtained for specific cheese types.
Grated cheese is typically sprinkled, whereas soft cheese is typically
spread into the Petri dish. Users can select the method of sampling
that is ideal for their needs.
Butter
For butter production, it is important to stay as close as possible to
the target concentration of the fat compo-nent, i.e. to maximize the
moisture content without going out of specification. Moisture and
fat in butter can easily be analyzed using FT-NIR spectroscopy.
For this application the Bruker´s spectrometer MPA II, MATRIX-I
and TANGO can be utilized for reflection measurements. The butter
samples are filled in quartz Petri dishes or disposable polystyrene
Petri dishes and placed on the window of the analyzer. A sample
rotator is used to maximize the sample area scanned during the
measurement.
Both, salted and unsalted butter can be analyzed for moisture.
Moreover the salt content can be analyzed in salted butter.
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Process Control
The MATRIX-F: on-line and in-line Production Control
FT-NIR Spectroscopy is the perfect tool for process control. Frequent measurements of key
parameters at multiple measurement points are automatically sent to the process control system,
providing a great deal of relevant information. Rather than relying on single lab samples, plant
operators with access to frequent results are able to dramatically reduce in-process variation and
adjust the process in time to avoid the production of out of spec product. Critical and valuable parameters like TS in cheese production or moisture content of milk powder can be adjusted closer
to the target values with a much narrow standard deviation.
During start-up or after a cleaning cycle, the FT-NIR results are used to reduce variation and
increase the daily yield. In comparison to manual sampling, inline measurements help plants to
control costs and increase throughput, while minimizing the risk of production errors.
Bruker Optics offers an ideal on-line and in-line solu-tion for the quality control of any type of
dairy product. The MATRIX-F can utilize different optical probes and measurement heads:
•
•
•
•

Transmission probes for clear liquids and whey
Transflection probes for any liquid from milk to high solid content liquids
Measurement heads for contactless reflection measurements on any solid product, e.g. milk
powder or cheese blocks.
Reflection probes for solid and semi-solid products

Up to six measurement points in the process environ-ment can be controlled sequentially with
the built-in optical multiplexer. Any combination of probes can be used in one analyzer which
is a critical advantage for processes that start with fluid milk, and end with semi-solid or solid
products.
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Figure 3: FT-NIR process
control for increasing
of product con-sistency
by achieving a narrower
distribution of moisture
con-tents around the
target and improving
the yield by moving
the mean closer to
the target value (blue:
previous control
system, red: with Bruker
FT-NIR, green: target)
Moisture Content

FT-NIR testing points in typical Spray Dried Milk Powder Process
Spray Tower Feed
Cyclones
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Process Control
Improve your process control and the yield
The production of milk powder is an important part of the dairy business and the capacity of
modern spray towers today is enormous. Here big profit opportunities arise by controlling the
powder in the fluid bed dryer and the spray tower feed by an FT-NIR process analyzer.
Especially the on-line powder analysis has a direct impact on the yield by analyzing just moisture
besides other available parameters like protein, fat and lactose content.
Normally moisture analysis is performed in a production lab and samples are taken every few
hours. With on-line FT-NIR, moisture results are obtained every minute with an accuracy of 0.15%
comparable to the Karl-Fischer reference method. By a continuous process tracking, the moisture
content can be adjusted closer to the target value with an improved consistency. Here direct cost
savings by an increased yield and reduced energy costs are achieved. Moreover the risk for outof-spec production is minimized which reduces rework efforts and downtimes. The payback time
of such solution is typically less than 12 months.
Uniquely able to connect both solid and liquid probes to the same analyzer, one Bruker Optics
FT-NIR instru-ment can multiplex up to six measurement points.

A monitoring at key points in the production process can be achieved by installing:
•
Transflection probes in preparation tank or in the feed of the spray dryer
•
Probe heads in the powder exiting the fluid bed dryer or in the sifter
Spray Tower
Packer

Fluid Bed Dryer

On-line Process analysis in Milk Powder production. Top: control of spray tower feed or alter-natively at the
feed tank by a transflection probe. Bottom: contact free powder analysis with probe head at the sifter of
fluid bed dryer.
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Technology

State-of-the-Art Technology with easy handling
The Bruker FT-NIR technology incorporates state-of-the-art optics
for outstanding performance and stability. The heart of the instrument is Bruker´s permanently aligned RockSolid interferometer
with cube corner mirrors, providing consistent high quality results,
less downtime and highest stability.
Unlike flat mirrors, cube corners are practically immune to mirror
tilt (i.e. angular movement of the mirror). This is an important
consideration since the light returning to the beam splitter must be
precisely recombined to avoid a reduction in stability, resolu-tion,
and spectral quality.
The RockSolid interferometer incorporates dual retroreflecting
cube corner mirrors in an inverted double pendulum arrangement.
A wear-free pivot mechanism is located at the center of mass. This
design optically eliminates mirror tilt and mecha-nically prevents
mirror shear leading to a superior resistance to vibration and thermal effects.
The wear-free nature of the bearing inside the RockSolid interferometer ensures exceptional stability and reliability even in harsh
environments, making it ideal for the laboratory as well
as the factory floor.
Moreover, the instrument maintains the wave-length accuracy over
time - a precondition for a successful calibration transfer.
All analyzers are designed to be easily maintained by the user, and
to minimize downtime and mainte-nance costs. Consumables such
as the light source are pre-aligned modules which can be easily and
quickly changed by the user.
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Bruker’s well-proven RockSolid interferometer with Cube Corner Mirrors.
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Software

OPUS - Optics User Software
Bruker Optics’ OPUS is an easy-to-use and a powerful all-in-one
spectroscopy software package. It includes the most comprehensive
collection of data acquisition, processing, and evaluation functions
and can be com-pletely configured to meet your needs including
exten-ded user management and access features.
For method setup there are three main functions for
•
Calibration development for quantification of components and
properties
•
Library setup for identification of raw materials
•
Conformity test for quality control
Multi Evaluation
Using the unique OPUS Multi Evaluation (ME) function, users can set
up hierarchical methods to automate different evaluation and decision steps or to perform additional calculations. With ME, an identification step can be followed by a quantification step and a confor-mity
test; or a quantification step can be followed by an additional quantification step depending on the results of the first step. The results are
displayed, and customi-zable reports are stored and printed.

Example scheme of a Multi Evaluation method with
Hierarchical Identification followed by Conformity Testing
or Quant2 Evaluations

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (ISO 9001:2015) •

In the Laboratory
The OPUS/LAB package is an intuitive and easy-to-use software interface for routine analysis tasks. It can be used by routine operators
who can quickly be trained to perform analyses. The operator just
selects the product to be analyzed and enters the sample ID and
optional sample information. The results are visualized on screen and
stored in PDF and log files readable by LIMS.
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In the Process
OPUS/PROCESS is a software package used to easily set up scenarios for automated process control and visual display of results. The
scenarios can be confi-gured with many optional settings for cyclic
measure-ments or analysis triggered by process control systems.
Triggers and results can be exchanged with PCS using Profibus DP,
Modbus, 4-20mA connections or OPC.
Data Security
OPUS ensures the safety and integrity of your data.
•
No loss of data or overwriting of raw data
•
Fully GMP/GLP compatible, 21 CFR Part 11 conform
•
Automatically generated data history (audit trail)
•
All relevant data (measurement parameters, manipulations,
evaluation results, reports, etc.) are stored in one data file
Spectrometer Diagnostics
Only a permanently monitored spectrometer can ensure the acquisition of reliable data.
OPUS includes:
•
Permanent online diagnostics
•
Real-time display of instrument status
•
Instrument status reports
•
Integrated automatic instrument tests (OQ, PQ)
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Service and Support
Bruker Optics is staffed by expert scientists and engineers
with an in-depth knowledge of instrumentation and
applications in the dairy industry. Our product specialists
are available to assist you with method development
either remotely or in your lab. FT-NIR application scientists
will assist you in the selection and use of sampling
accessories, choice of optical components and software
operation. We offer customized instruction and support
packages to fit your needs.
Bruker Optics spectrometers are designed to
provide years of trouble-free operation, but should
a problem occur, a network of Bruker companies
and representatives throughout the world are ready
to promptly respond to your needs. Professional
installations, comprehensive applications support
as well as high standard of post-delivery service are
commitments Bruker Optics makes to each of its
customers.

Bruker Optics is ISO 9001 and ISO 13485 certified.
Laser class 1 product.
Technologies used are protected by one or more of the following patents: US 7034944. Additional patents pending.
www.bruker.com/optics
Bruker Optics Inc.
Billerica, MA · USA Phone +1 (978) 439-9899 Fax +1 (978) 663-9177 info.bopt.us@bruker.com
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Το σύστημα που αξιολόγησε, επικύρωσε και υιοθέτησε τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και
το Εθνικό μας Εργαστήριο αναφοράς καταλοίπων, αποτελεί με διαφορά τον πιο
εκτεταμένο έλεγχο καταλοίπων που μπορεί να γίνει στο γάλα σήμερα.
Αντιβιοτικά, ορμόνες, ανθελμινθικά, αντιφλεγμονώδη, αντιπαρασιτικά, κορτικοστεροειδή,
μυκοτοξίνες και κυαναμίδια έχουν βρεθεί σαν κατάλοιπα στο γάλα. Κάποια από αυτά είναι
τελείως απαγορευμένα και στα υπόλοιπα η συγκέντρωσή τους είναι ρυθμισμένη από την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος στην γαλακτοβιομηχανία σήμερα,
στην καλύτερη περίπτωση καλύπτει το 34% αυτών των καταλοίπων. Το Evidence MultiSTAT
καλύπτει σε μία πολύ-παραμετρική, πλήρως αυτοματοποιημένη και ταχύτατη (18 min)
ανάλυση, 130 κατάλοιπα. Το 98% δηλαδή των ρυθμισμένων ή απαγορευμένων καταλοίπων
στο γάλα. Κι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος στον κόσμο για να ελέγχετε το γάλα που
χρησιμοποιείτε.
Παίρνοντας απάντηση από το Εvidence MultiSTAT είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε
το πιο αγνό γάλα του κόσμου.

Περισσότερες
πληροφορίες
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RANDOX
Guarding the Global Dairy Industry

Commitment to research and development is t he driving force behind our innovative technology and has allowed
Randox Food Diagnostics to become a global leader in drug residue screening. With a comprehensive range of
testing solutions and validations across a range of matrices, we are changing
the face of food safety and quality worldwide.
Randox Food Diagnostics has developed a specific product port folio to suit the needs of global dairy processors.
Putting the food and agriculture industries at the forefront of what we do has allowed Randox Food to become the
industries trusted supplier of the most innovative technology. Rando x’s patented Biochip Array Technology offers
the user more information, faster and cheaper than ever before, empowering them to protect not only their dairy
products, but the animals that produce them.
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Biochip Array Technology

Randox’s patented Biochip Array Technology (BAT) provides multiple results from a single, undivided sample. Accurate, repeatable and
trusted results on a 9mm2 ceramic chip. Our unique technology is at the forefront of testing and provides a large number of results in less
time when compared to other methods.
Dedicated test menus provide the option for both qualitative and quantitative results. These versatile arrays are ideal for dairy screening,
providing you with the ability to accurately detect antibiotic residues, anti parasitic residues, unauthorised substances and pathogens in milk
and dairy products using a single platform method. This technology ultimately provides a more informed decision on confirmatory analysis
required.

Simultaneous Detection

Multiplex testing facilitates simultaneous screening of antimicrobials and anthelmintics in milk from a single undivided sample

Excellent Sensitivity

Quantitative and Qualitative concentration results (ppb) for each analyte

Higher Throughput

The Biochip can assess one sample in 17 minutes using the fully automated Evidence MultiSTAT, 45 samples in under two hours
using the semi-automated Evidence Investigator and 60 in one hour with the fully automated Evidence Evolution.

Multiplex Explained

Randox’s patented Biochip Array Technology is based upon a standard competitive immunoa ssay format, but provides multiple results from
a single sample. BAT utilises a micro-spotting technique to create a versatile array which can accommodate 44 discrete test regions (DTRs).
Each DTR is coated with a single high quality, engineered antibody which is used to detect the presence of multiple compounds (for example
the lnfiniPlex array for milk can screen up to 130 veterinary drugs providing the most comprehensive level of testing currently available to
the dairy industry). Multiplex screening increases the throughput of testing, greatly reduces labour requirements and provides unrivaled test
consolidation.
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Evidence Invest igator
750 (H) x 480 (D) x 420 (W) mm
•
Semi automated system
•
Consolidation of testing delivers multiple test results from
a single sample
•
Fast analysis of up to 196 samples in 2 hours 30 minutes
•
Ideal for centralised laboratories

Evidence MultiSTAT
585 (H) x 535 (D) x 570 (W) mm
•
Fully automated system including touch screen interface
•
Extremely easy to use with 3 simple steps to results
•
Highly accurate results in less than 17 minutes
•
Ideal for processing plants
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Why chose InfiniPlex?
lnfiniPlex for Milk brings the world ‘s first screening technology that ensures dairy processors are
compliant with regulations. The advanced screening array is designed to simultaneously detect
up to 130 antibiotics/non sterodial anti-inflammatory and anti -parasitic drug residues from as
little as 25μl sample of raw bovine milk and provide insight into the specific combination of drug
discriminations administered at animal level.
lnfiniPlex is changing the face of the global dairy industry, providing the most comprehensive
screening test available in a single sample and meeting the complex market needs where
competitors cannot .

Comprehensive and Easy to Use
44 reported DTRs and 130 analytes per Biochip can be obtained with little technical
expertise required from the user

No Sample Preparation
As little as 25μ1 of milk t he sample is directly added to the Biochip, supplying a
qualitative result for up to 130 analytes

Evidence Evolution
1320 (H) x 1200 (D) x 1 675 (W) mm
•
Fully automated technology enables random and
continuous access, STAT loading and batch mode
•
Running up to 60 samples per hour with up to 2640
results, 36 minutes to the first result and results every
minute thereafter
•
Ideal for medium/high throughput labs
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Drug Discrimination
Detects compounds to identify combinations of veterinary drugs used, as residues
are often specific pharmaceutical product combinations

Detection of Unauthorised Substances
Including Chloramphenicol, Dapsone, Ractopamine, Melamine, Quinolones,
Sulphonamides, Tetracyclines, Florfenicol and Doxycycline
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Compliance with EU Annex 37/20 I 0

98%

InfiniPlex Array
Competitor 1
Competitor 2
Competitor 3
Competitor 4
Competitor 5
Competitor 6
Competitor 7
Competitor 8
Competitor 9

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (ISO 9001:2015) •

The lnfiniPlex array offers a
98% compliance rate with all
currently regulated antibiotics
within the EU from a single test.
The residue profile of the
lnfiniPlex array makes it the
most comprehensive array
available on the market. To
compete with the power of
lnfiniPlex you would need to
purchase and interpret 37 of our
top 9 competitor’s kits, still only
achieving a 77% compliance
within the EU.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ / ATTESTATION

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ISO 9001 : 2015

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις

ιατροτεχνολογικά Προϊόντα-Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Απαιτήσεις για Κανονιστικούς Σκοπούς
Βάσει των διαδικασιών τϋν HELLAS (ΤϋV NORD) Α.Ε., πιστοποιείται ότι η

Βάσει των διαδικασιών τϋν HELLAS (ΤϋV NORD) Α.Ε., πιστοποιείται ότι η

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

We hereby confirm that the system of "Principles and Guidelines for Good Distribution Practice of Medical Devices" of the company
mentioned below is in conformance with the requirements of the decision Νο. Δ ΥΒδ/ΓΠ οικ/1348 published in the Official Joumal of
the Greek Government Νο. 32 Β of 16 January 2004 relating to trading medical devices. This attestation is not an authorisation to
affix the CE mark.

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Κατεχάκη 54Α
115 25Αθήνα
Ελλάδα

Αρ. Μητρώου/ Reg.-No. 04520 18 0002
Με το παρόν βεβαιώνουμε ότι το σύστημα ''Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων" της εταιρείας που αναφέρεται στη συνέχεια, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥβδ/ΓΠ
οικ/1348 που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 32 Β της εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 16 Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τις εταιρείες
διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί έγκριση επίθεσης σήμανσης CE.

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με

σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας της Ελλάδας /
acc. to Decision Νο. 1348104 of the Greek Ministry for Health and Welfare

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Κατεχάκη 54Α
115 25 Αθήνα, Ελλάδα

Κατεχάκη 54Α
115 25Αθήνα
Ελλάδα

Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής
Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

BIODYNAMICS S.A.
54Α , Katehaki Str.
115 25 Athens, Hellas
Πεδίο Πιστοποίησης/ Scope

- Εμπορία, Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιη Vitro Διαγνωστικών
Ιατρικών Μηχανημάτων
- Εμπορία και Διακίνηση Ιη Vitro Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
- Εμπορία, Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Επιστημονικού Εξοπλισμού
Ελέγχου Ποιότητας στον Τομέα των Τροφίμων και του Νερού
Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041 18 0009
Αναφορά Επιθεώρησης με αρ. Ε-3020/2017

Ισχύει από 2018-01-07
Ισχύει μέχρι 2021-01-06
Αρχική πιστοποίηση 2015

τϋν HELLAS (Τϋν NORD) Α.Ε. Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2018-01-05

- Εμπορία, Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιη Vitro Διαγνωστικών
Ιατρικών Μηχανημάτων
- Εμπορία και Διακίνηση Ιη Vitro Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Εμπορία, Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη ln Vitro Διαγνωστικών Ιατρικών Μηχανημάτων.
Εμπορία και Διακίνηση ln Vίtro Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
Trade, Distribution and Technica/ Support of ln Vitro Diagnostic Medical Equipment. Trade
and Distribution of ln Vitro Medical Devices.

τϋν NORD CERT GmbH, Langemarckstr. 20, D-45141 Essen
Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 052 18 0001
Αναφορά Επιθεώρησης με αρ. MD-0081/2019

www.tuev-nord.de, medical@tuev-nord.de, tt +49 (Ο) 201-825-0, Fax +49 (Ο) 201-825-3243

Ισχύει από 2018-01-07
Ισχύει μέχρι 2021-01-06
Αρχική Πιστοποίηση 2015

Αριθμός Κοινοποίησης 0044
Notified Body 1D. Νο. 0044
Κωδικός φακέλου
File reference

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της ΤϋV HELLAS (ΤϋV NORD) Α.Ε. και
υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.

τϋν HELLAS (Τϋν NORD) Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης

452183
Αθήνα, 2019-01-30

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της τϋν HELLAS (ΤϋV NORD) Α.Ε.
και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Ημερομηνία έκδοσης
Date of issue 05-01-2018 / Ed. 01

Αριθμόςέκθεσης
Report Να. GR-3634/2017

Ισχύς/ Validity
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lnitial Certification 2015
Aπό/from 07-01-2018
Έως/υntί/ 06-01-2021

Βασιλική Καζάζη

Φορέας Πιστοποiησης για
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Certification body for medical deνices

Πιστοnοίnσn Σ.Δ.
αρ. 185

Πιστοποίnσn Σ.Δ.
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Αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο χωρίς αλλαγές/ Copies of this cer@cate onιy without changes
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