PH meter

Frituurvetmeter

Universele waterdichte pH-meter
met handmatige temperatuurcompensatie. Voor het bepalen
van pH in voedingsmiddelen.
Daarnaast is het apparaat ook
toepasbaar in laboratoria voor
onderzoek aan vaste en vloeibare
stoffen.

Met de FOM 330 bent u verzekerd
van veilige frituurolie, een goed
bakresultaat en van handhaving
van de wettelijke norm. U meet in
tien seconden de kwaliteit van de
hete frituurolie, zonder overgieten
of geknoei met stripjes.

Druk-, temperatuur-,
geleidbaarheids- &
H₂O₂-logger
Onafhankelijk elektronisch
testsysteem, voor (routine)
controle van reinigings- en
desinfectie- automaten en
sterilisatoren.

Elektronische Alternatieve
Bowie & Dicktest en DPCD
De EBI 16 is een compacte
datalogger (elektronische Bowie &
Dick test) bedoeld voor het
uitvoeren van de dagelijkse
routinecontrole van uw
sterilisator.

Oplossingen voor ziekenhuisprocessen

ATP meter
Objectieve hygiënecontrole met
de ATP meters van Hygiena.
Hiermee voert u een
reinigingscheck uit van
bijvoorbeeld uw spoelwater of
oppervlakten van instrumenten.
Daarnaast kan met de endoswab
een reinigingscheck uitgevoerd
worden op o.a. endoscopen.

DAC adapterset Validatie
Proceslogger
De proces loggers van Ebro leggen
uw gehele productieproces vast.
Of het nu gaat om reiniging en
desinfectie machines, autoclaven,
stoven, koelkasten et cetera, met
de bijbehorende software
analyseert u het proces tot in
detail en heeft u in één oogopslag
onder andere uw A0- en
F0-waarde of MKT in beeld.

Thermometer insteek /
infrarood
De nieuwste generatie
handmeet- instrumenten. De Ebro
thermometers zijn robuust,
spatwaterdicht en geschikt voor
industrieel gebruik. Insteek en
infraroodthermometers conform
BRC / IFS / FSSC22000.

Validatie van de DAC UNIVERSAL
met de originele deksel van de
DAC.

pH- en geleidbaarheidsmeters

TempWeb
Registreert en bewaakt diverse
grootheden in de gehele keten of
zelfs gehele ziekenhuis, zoals o.a.
temperatuur, RH, druk (verschil)
en koolstofdioxide.

Bepaalt de pH- en
geleidbaarheidswaarde in diverse
fasen van onder andere de
reinigings- en desinfectieautomaten.

EBI 300
De ideale datalogger voor
transport en opslag in de
farmaceutische en medische
sector. In enkele ogenblikken
wordt geheel automatisch een
meetrapport (PDF) gegenereerd
met alle informatie over het
temperatuurverloop tijdens het
transport. De EBI 300 USB-logger
wordt geleverd inclusief
ISO-kalibratiecertificaat.

TempMitter
Meet, verstuurt en slaat de
dagelijkse digitale temperatuurmetingen op. De insteekvoeler
wordt gebruikt voor insteek- en
dompelmetingen en met de
voelertip van de insteekvoeler
wordt de kerntemperatuur van het
product bepaald. De TempMitter is
tevens inzetbaar als infraroodthermometer voor snelle
contactloze hygiënische
oppervlaktemetingen. Met de
infraroodmeting worden optische
temperatuurmetingen uitgevoerd.

Precisie, gemak en betere
management-informatie
Health & Pharma
Patiëntveiligheid staat voorop in ziekenhuizen
en farmaceutische industrie. De validatie van
apparatuur en processen is in de farmaceutische
industrie bij research en productie cruciaal, net
als de productveiligheid en de temperatuur
tijdens transport en opslag.
In ziekenhuizen is zekerheid en volledige
controle in elk deel van het proces noodzakelijk.
Gullimex biedt oplossingen voor vrijwel alle
afdelingen in het ziekenhuis, van CSA,
apotheek, operatiekamers, laboratoria, intern
en extern transport en de keuken.
We bieden onze klanten de zekerheid dat alle
processen voldoen aan voorwaarden van
constante kwaliteit, optimale hygiëne en veilige
productie. Gullimex levert een breed
assortiment aan dataloggers van Ebro, en
hygiënetesten en validatiesystemen van
Hygiena. De klant weet altijd zeker weet dat
elke proces stap onder controle is. Daarnaast
biedt Gullimex een zeer hoog gewaarde
proactieve ondersteuning via kalibratieservice
en onderhoud.

De dataloggers van Ebro zijn voor Health &
Pharma klanten ideaal voor het meten
temperatuur, druk en relatieve vochtigheid. De
dataloggers zijn ook geschikt voor
routinecontrole en voor validatie. Gullimex biedt
vele configuraties voor applicatie van onder
meer interne sensoren, starre metalen sensoren,
Luer-Lock aansluitingen of schroefverbindingen.

Snelste hygiënecontrole
In tegenstelling tot het traditionele
microbiologische onderzoek, geeft onze ATP test
al na 15 seconden een antwoord of de hygiëne
op orde is. ATP meters en bijbehorende Swaps
bieden klanten de snelste en zeer betrouwbare
hygiënecontrole om smetteloos te produceren.
Klanten weten na het ‘swabben’ van een
oppervlakte met één van de ATP meters direct of
de oppervlakte of een watermonster voldoende
schoon is, of nog kritisch óf onhygiënisch.
En daar blijft het niet bij. Vele klanten kennen
inmiddels de alom gewaardeerde service afdeling
van Gullimex. De jaarlijkse kalibratie en
onderhoudsbeurt helpt klanten om certificaten
actueel te houden en apparaten in goede staat.
Zodat u juiste feiten zeker meet.

Meer informatie:
NL: +31 (0)74 265 77 88 • info@gullimex.com • www.gullimex.com
BE: +32 (0)53 80 97 54 • info@gullimex.be • www.gullimex.com

Welke oplossingen
biedt Gullimex voor het
ziekenhuis?

www.gullimex.com

Oplossingen voor ziekenhuisprocessen
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Controle op:
•
•
•
•
•
•
•

Beweging
Locatiebepaling (rtls)
RH
CO2
Deurcontacten
Luchtvochtigheid
Temperatuur

Controle op:

Controle op:

•
•
•
•

•
•
•
•

Door middel van:
• EBI300
• Ebro thermometers
• Draadloze registratie- en
bewakingssystemen
• TempWeb

Frituurolie kwaliteit
Hygiëne
Kerntemperatuur maaltijden
Temperatuur van inkomende
goederen en stationair (koel
vries/meubels en regenereer
wagens)

Door middel van:
•
•
•
•
•
•
•

EBI300
Ebro FOM (frituurvetmeter)
Ebro loggers
Ebro thermometers
Hygiena ATP meters
TempMitter
TempWeb

Controle op:
• ATP meten bij bereiding
• Mapping uitvoeren van onder
andere koelkasten
• Temperatuurbewaking van
medicatiekoelkasten

Door middel van:
•
•
•
•

EBI300
Ebro loggers
Hygiena ATP meters
TempWeb

Druk
Perazijnzuur
RH
Temperatuur

Door middel van:
• TempWeb

Controle op:
• Endoscopen
• pH en geleidbaarheid
• Kritische proces parameters tijdens
routinecontrole (of B&D test)
• Temperatuur
• W&D infectors

Controle op:
•
•
•
•
•
•

-80 graden vriezers
Druk
ATP meten oppervlakte
Partical counters cleanrooms
RH
Temperatuur

Door middel van:
• DAC adapterset validatie
• Ebro EBI 16 (Elektronische
Alternatieve Bowie & Dicktest en
DPCD)
• Ebro pH- en geleidbaarheidsmeters
• Hygiena ATP meters
• TempWeb

Door middel van:
•
•
•
•

EBI300
Ebro loggers
Hygiena ATP meters
TempWeb

www.gullimex.com

