CERTYFIKATY
I ZATWIERDZENIA:
Certyfikat Akredytacji nr AB 429
wydany przez PCA zgodny z normą
PN-EN ISO/IEC 17025;
www.pca.gov.pl
Decyzja Głównego Lekarza Weterynarii
do udziału w urzędowej kontroli mleka
surowego, żywności i pasz;
www.wetgiw.gov.pl
Decyzja Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rypinie
zatwierdzająca wykonywanie badań
wody przeznaczonej do spożycia.

BADANIA PT/ILC
Dzięki współpracy z MSEDU już w 2019
roku rusza nasza oferta badań PT/ILC, które
realizowane będą zgodnie z wymaganiami
normy ISO/IEC 17043.

Zapraszamu do korzystania
z naszych usług

NIEZALEŻNE,
AKREDYTOWANE
Najważniejszym celem i kryterium działania
Laboratorium jest satysfakcja i zadowolenie
Klienta, a także spełnienie wymagań prawa
i akredytacji.
Dążeniem Laboratorium jest, aby MS LAB
kojarzone było z wysoką jakością usług.

LABORATORIUM
BADAWCZE

DLACZEGO MY
Indywidualne
podejście do każdego Klienta

Świadczymy
usługi na najwyższym poziomie

Doświadczony,
kompetentny, a przede

wszystkim zaangażowany w wykonywaną
pracę Personel
Systematyczny
udział w szkoleniach

zewnętrznych, aby być zawsze na bieżąco
z najnowszymi wymaganiami.
Wiarygodność
wyników sprawdzamy poprzez

udział w badaniach biegłości w uznanych
firmach polskich i europejskich
Konkurencyjne
ceny

Tel.: (+48) 542 800 147
MS LAB Sp. z o.o.
Faks: (+48) 542 800 148
ul. Sportowa 22
E-mail: sekretariat@ms-lab.pl
87-500 Rypin

PEŁEN PROFESJONALIZM
NA KAŻDYM ETAPIE

WWW.MS-LAB.PL

MS LAB
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
wody
(do spożycia, basenowej,

powierzchniowej)
żywności

pasz

tusz
zwierzęcych

wymazów
z maszyn i urządzeń produkcyjnych

wymazów
z rąk personelu

Zaliczamy się do nielicznych laboratoriów,
które oferują instrumentalne metody badań.
Dzięki naszym innowacyjnym aparatom
czas potrzebny na wykonanie analizy jest
znacznie skrócony w stosunku do metod
klasycznych:
SYSTEM TEMPO
liczba bakterii tlenowych w temp. 30ºC
w czasie 24-48 godzin
liczba bakterii z grupy coli w czasie 24 godzin
liczba Escherichia coli w czasie 24 godzin
liczba Enterobacteriaceae w czasie 24 godzin

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
wody (do spożycia, basenowej,
powierzchniowej)
ścieków (oczyszczone, surowe)
osadów
ściekowych

odpadów (skratki, piaskownik)
gleb (rolniczych, przemysłowych)
pasz

żywności


POBIERANIE PRÓBEK
Świadczymy usługę pobierania próbek do badań.
Posiadamy autosampler do automatycznego
pobierania próbek z określoną częstotliwością
pobierania. Gwarantujemy transport próbek
w monitorowanych warunkach chłodniczych.

mleka
surowego

gleb
rolniczych

pasz
objętościowych – kiszonek z: kukurydzy,

traw, lucerny, traw + motylkowe, TMR
Oznaczane parametry: sucha masa, popiół,
białko, tłuszcz surowy, włókno, NDF, ADF,
skrobia w kukurydzy, pH
pasz
treściwych – pasze mielone, niemielone,

surowce paszowe
Oznaczane parametry: wilgotność, popiół,
białko, tłuszcz surowy, włókno, skrobia.

WYKONUJEMY
BADANIA ZGODNIE

APARAT MINI VIDAS
o
 becność pałeczek Salmonella spp.
w czasie 24 godzin
o
 becność Listeria monocytogenes
w czasie 48 godzin

e-mail: mikrobiologia@ms-lab.pl
Tel.: (+48) 604 464 363

WYKONUJEMY
RÓWNIEŻ BADANIA

Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI PRAWA
e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
tel.: (+48) 604 406 965
tel. próbkobiorcy: (+48) 604 462 974

e-mail: mleko@ms-lab.pl
e-mail: pasze@ms-lab.pl
tel.: (+48) 660 548 458

