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GLP

סוגי הבדיקות 

אביזרים הבאים במגע עם מי שתייה 

על פי תקן ישראלי 2012 5452 
AS/ המבוסס על התקן האוסטרלי

NZS - 4020 מ-2005.
הבדיקות המבוצעות במעבדה 

התואמות לתקן הן:
•  Appendix E - גידול מיק”א מימיים 

.)MDOD(
•   Appendix F - ציטוטוקסיות של 

מיצוי מים.
•   Appendix G - פעילות מוטגניות 

של מיצוי מים.
•   Appendix K - מיצוי למערכות 

מים מחממות.
•   Appendix J - מבחנים 

בטמפרטורות גבוהות.

בדיקות אביזרים רפואיים 
וקוסמטיקה

•  זיהוי חיידקים ושמרים באמצעות 
.VITEK 2 מכשיר

•  בדיקת עומס מיקרוביאלי 
Bioburden לפני סטריליזציה, 

.Bioburden -וולידציה ל
 Microbial limit test - MLT בדיקת  •

על פי דרישות התקן האירופי 
והאמריקאי כולל עובשים למוצרים 

.MLT-לא סטריליים וולידציה ל
• בדיקת סטריליות של מוצרים 
וולידציה לבדיקות סטריליות.

•  בדיקות LAL - Endotoxins בשיטה 
.Kinetic Turbidimetric

• ביצוע וולידציות לתהליכי 
סטריליזציה כולל פרוטוקול 

 ETO ,)ודוח סופי: חום לח )קיטור
וקרינה.

•  ביצוע וולידציה לתהליכי ניקוי 
.FIRST USE

 RE ביצוע וולידציה לתהליכי ניקוי  •
.USE

•  וולידציה של תהליכי עיקור בשני 
סוגי אוטוקלב, לצורכי עיקור חוזר 

.ISO, TIR, ST בבתי חולים, לפי תקני
•  וולידציה לתהליכי חיטוי ע”פ תקני 

.BS EN -ו ASTM
•  ביצוע וולידציה לקביעת יעילות 

חיטוי של תכשירים בתעשייה 
.ISO הפרמצבטית לפי תקני

•  בדיקות לקביעת יעילות חומר 
 EP, משמר וחומרי חיטוי לפי תקני

USP כולל וולידציה לניטרול.
•  ביצוע חיי מדף מואצים 

בטמפרטורות שונות )25°, 40° 
ו- 55°( ואחסון באינקובאטורים 

מבוקרי טמפרטורה ולחות.
•  דיגום בדיקת מים בתהליכים שונים 

בייצור השוטף - ספירה כללית 
וזיהוי גרם.

•  ביצוע ניטור זיהומים של חדרים 
נקיים במפעלים )כבדיקה בלתי 

תלויה(: אוויר, משטחים, ידי 
עובדים וביגוד.

•  ביצוע בדיקות שלמות אריזה 
Package integrity

 BURST, DYE, DYE VACUM,(   
.)PEEL, BUBBLE

•  בדיקות יעילות אנטימיקרוביאלית 
של חומרים שונים, כולל בדים 
וחומרים פלסטיים ע”פ תקנים 

יפניים.
 Transport( ביצוע בדיקות טילטול •

.)test
• בדיקת אי-קולי במוצרי קוסמטיקה.

•  בדיקות כימיות: ICP, צמיגות, 
בדיקות ב-HPLC ו-GC לפי 

פרוטוקול של הלקוח.
 GLP פרוטוקול ודוח סופי במתכונת  •

- על פי דרישה.
•  ביצוע STUDIES לפי דרישות 

 .GLP

תקנים והסמכות 
אביזרים רפואיים ופרמצבטיקה 

במעבדות מילודע & מיגל עומדים 
בתקני האיכות ISO/IEC17025 מטעם 

הרשות להסמכת מעבדות.
המעבדה מוכרת ע”י משרד הבריאות 
לבדיקות מיקרוביאליות של תכשירי 
קוסמטיקה וכל הבדיקות מבוצעות 

 AMMI,( ע”פ תקנים בינלאומיים
.)ANSI, ISO, USP

המעבדה מוכרת מטעם הרשות 
הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע 

שאריות ETO ונגזרותיו.

לקוחות
• יצרני אביזרים רפואיים 

• חברות פרמצפטיקה
• בתי חולים 

• תעשיות תמרוקים 

המעבדה לאביזרים רפואיים ופרמצבטיקה של מעבדות מילודע & מיגל מתמחה בביצוע מגוון 
בדיקות מיקרוביולוגיות לאביזרים רפואיים, קוסמטיקה ותמרוקים, אריזות ובדיקות סביבה נוספות. 

צוות המעבדה עורך בדיקת משטחים, ידי עובדים ואוויר במפעלים שונים ובחדרים נקיים, לצורך 
אבטחת איכות וניטור ומסייע בכתיבת נהלים ודרישות למוצרים.

אביזרים רפואיים ופרמצבטיקה
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