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turning science into solutions
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Drodzy 
Czytelnicy!

W Waszych rękach wyjątkowy numer czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólno-
polski” – „Poradnik Analityka”. Mam nadzieję, że będzie on przydatny w Waszej 
codziennej pracy w laboratoriach, nie tylko wtedy, gdy potrzebna będzie oferta 

na odczynniki, wzorce czy aparaturę pomiarową i akcesoria do jej eksploatacji. „Poradnik 
Analityka”, poza ofertą producentów i dystrybutorów, to również baza ważnych i cieka-
wych artykułów, przygotowana z myślą o Was. W wydaniu przeczytacie m.in. o: wyzwaniu 
dla laboratoriów, jakim jest podejście procesowe zgodne z aktualizacją normy 17025, 
wentylacji i klimatyzacji laboratorium, czy określaniu zasad BHP na podstawie klasyfikacji 
oraz hermetyczności laboratoriów. 

Czasy zmieniają się szybko, ale myślę, że nowe technologie i ich dostępność nie 
wykluczają istnienia wersji tradycyjnych (papierowych), do których zwolenników sam 
należę. Jestem przekonany, że także wielu z Was również preferuje coś, co można mieć 
w rękach…

Z racji wykonywanego zawodu często mam przyjemność gościć w różnych laborato-
riach, zarówno tych wykonujących rutynowe analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne, 
jak i laboratoriach naukowo-badawczych, gdzie poszukuje się nowych rozwiązań meto-
dycznych i technologicznych. Widok naszego czasopisma na półkach Waszych laborato-
riów cieszy nas bardzo, ale i zobowiązuje. Związane jest to oczywiście ze świadomością 
i odpowiedzialnością za to, co tworzymy i oferujemy Czytelnikom, w tym za stosowaną 
nomenklaturę. 

Życzę Wam wszelkiej pomyślności w nowym roku i zachęcam do lektury „Laboratorium”. 

redaktor naczelny
dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN
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– Lab Balances
– Pipettes & Tips
– Lab Water Systems
– Consumables
– Services

Products and
Solutions for

the Laboratory

turning science into solutions

Sartorius Poland Sp. z o.o. 
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn Wlkp.
info.pl@sartorius.com

tel. (+48) 61 64 73 830
www.sartorius-polska.com
www.sartorius.com

Zamów: www.dlaspecjalistow.pl, tel. 32 788 51 28, Infolinia: 801 888 980

www.laboratorium.elamed.pl

ZAINWESTUJ W SWÓJ
PROFESJONALNY ROZWÓJ!

   Sprawdź, jakie rozwiązania 
optymalizują funkcjonowanie Twojego 
laboratorium. 

   Zyskaj wiedzę ekspercką i skorzystaj 
z niej w codziennej pracy.

   Poznaj technologie XXI wieku 
wykorzystywane w laboratoriach.

   Bądź na bieżąco z aktualną wiedzą 
prawną i interpretacjami przepisów. 
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Rewizja
Drinking

Water Directive

TEMAT NUMERU

s. 14

Termograwimetryczna
analiza żywności
s. 37

Taksonomia
roślin wyższych
s. 26

Nauka narzędziem
napędowym gospodarki?
Rozmowa z prof. Rajmundem Dybczyńskim
s. 9

2 pkt

Dołącz do grona 
prenumeratorów!

Prenumerata roczna

126 zł brutto
(100 zł netto + 8% VAT oraz koszty pakowania i wysyłki) 
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ohaus.com 
youtube.com/ohauschannel

facebook.com/ohauscorp
twitter.com/ohaus_corp

Urządzenia laboratoryjne OHAUS

Do More with OHAUS
Od mieszadeł do wytrząsarek, od podnośników do zacisków 
— nowe produkty OHAUS to doskonała oferta sprzętu do badań 
w dziedzinie nauk przyrodniczych, która daje Państwu niezliczone 
możliwości powiększania potencjału swoich laboratoriów. 
Nie ograniczaj się do pomiaru — zrób więcej!
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WYPOSAŻAMY I OBSŁUGUJEMY
LABORATORIA W BRANŻACH: 

 Biologia i biotechnologia  Farmacja i kosmetyka
 Jednostki naukowo-badawcze  Mikrobiologia 

 Ochrona i badanie środowiska  Przemysł chemiczny
 Przemysł metalurgiczny  Przemysł paszowy 

 Przemysł petrochemiczny 
 Przemysł spożywczy  Tworzywa sztuczne

DONSERV | ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
tel.: 22 863 19 30, e-mail: info@donserv.pl

Przeprowadzamy montaż i szkolenie
w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionej aparatury.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

WWW.DONSERV.PL

S P R Z Ę T  L A B O R A T O R Y J N Y
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IKA POL 
02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 4/6
tel.: 22 649 24 05, fax: 22 859 14 39
e-mail: info@ikapol.pl, www.ikapol.pl Przedstawiciel Firmy IKA Werke GmbH

 sprzęt laboratoryjny
mieszadła magnetyczne, mieszadła mechaniczne, homogenizatory, 
wytrząsarki, młynki, łaźnie wodne, płyty grzewcze, pompy próżniowe 
i perystaltyczne, wyparki, ekstraktory substancji stałych, 
reaktory laboratoryjne

 sprzęt pomiarowo-analityczny
zagniatarki, elektrolizery, termograwimetry, kalorymetry, 
analizatory laboratoryjne C, S, N, O, H, CO2

• pojemnościowy – homogenizatory, turbotrony, rototrony
• przepływowy – homogenizatory, dispax reaktory, młyny koloidalne
• emulgatory – mieszalniki (o poj. 10-4000 l) – dla substancji o różnej lepkości

 sprzęt produkcyjny

Działalność firmy obejmuje doradztwo techniczne, 
dystrybucję i handel sprzętem laboratoryjnym, 
pomiarowo-analitycznym i produkcyjnym:

IKA POL
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• wiskozymetry
• reometry
• lepkościomierze
• łaźnie wodne  
• kriostaty
• wytrząsarki 
• układy do pomiaru lotności
•  wytłaczarki jedno- 

i dwuślimakowe 
•  miniaturowe wytłaczarki 

i wtryskarki

OFERUJEMY PRODUKTY 

HAAKE NESLAB PRISM

y
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D Y S T R Y B U T O R

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
marketing@industrystock.pl, +48 32 788 51 51, +48 885 058 817

Wyłączny przedstawiciel na rynku polskim

www.industrystock.plGlobalna platforma B2B

16 języków 100 tys. haseł kluczowych

300 tys. przedsiębiorstwponad 3 mln produktów

ponad 9 mln odwiedzających

prawie 40 mln odsłon
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W listopadzie 2017 r. zostało opublikowane, 
po trzech latach prac, długo oczekiwane 
trzecie wydanie normy ISO/IEC 17025 General 

requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories. Norma ta, której wymagania pozwalają 
laboratoriom wykazać posiadane kompetencje do reali-
zacji badań, wzorcowań oraz pobierania próbek, jest 
jednocześnie podstawowym kryterium stosowanym 
przy akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcu-
jących. Po włączeniu normy ISO/IEC 17025 do zbioru 
norm europejskich, będzie mogła być również włą-
czona do zbioru Polskich Norm i zostanie opublikowana 
w wersji angielskiej jako PN-EN ISO/IEC 17025. 

Jak wskazano w broszurze opublikowanej przez 
International Organization for Standardization (ISO), 
w nowym wydaniu normy wzięto pod uwagę aktu-
alne uwarunkowania techniczne i formalno-prawne 
funkcjonowania laboratoriów oraz zmiany w stosowa-

Nowelizacja normy ISO/IEC 17025:2017 wprowadza zmiany w systemie zarządzania 
laboratoriów, jedną z nich jest wdrożenie podejścia procesowego. 

nych przez laboratoria praktykach działania. Od czasu 
publikacji ostatniej edycji normy ISO/IEC 17025, czyli 
2005 r., zarówno uwarunkowania rynku, jak i technolo-
gie uległy zmianom. W nowym wydaniu uwzględniono: 
stosowane aktualnie przez laboratoria nowe zasady 
pracy, obecny poziom wiedzy i nauki, rozwój technik 
informatycznych, jak również aktualny stan normalizacji, 
w tym wymagania ostatniego wydania normy ISO 9001 
Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

W przedmowie do normy wyjaśniono, jakie 
są główne zmiany jej postanowień w stosunku 
do poprzedniego wydania. Jako pierwszą istotną 
zmianę wskazano podejście uwzględniające ryzyka, 
które umożliwiły pewne ograniczenie wymagań 
w zakresie opisu działania i zastąpienie ich wymaga-
niami odnoszącymi się do rezultatów działania. Wska-
zano również na dodanie definicji „laboratorium”, które 
zgodnie z postanowieniami nowego wydania normy 

Hanna Tugi
Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa

Podejście procesowe
− nowe wyzwanie dla laboratoriów 
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Określanie zasad BHP na podstawie klasyfikacji 
oraz hermetyczności laboratoriów 24

Wentylacja i klimatyzacja laboratorium 28 

Kierownik 
medycznego laboratorium diagnostycznego 
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Automatyzacja w laboratorium 
– luksus czy konieczność? 38
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również uwzględniają aspekt podejścia procesowego 
w kontekście wskazanej w ISO 9000 odpowiedzialno-
ści za procesy. Wdrażając wymagania nowej normy, 
laboratorium powinno udokumentować wymagania 
dotyczące kompetencji personelu dla każdej funkcji 
mającej wpływ na wyniki działalności laboratoryjnej, 
powinno zapewnić, że personel posiada kompeten-
cje do realizacji działań laboratoryjnych (procesów), 
za które jest odpowiedzialny, jak również kierownictwo 
laboratorium powinno zakomunikować personelowi 
jego obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia. 
W normie ISO/IEC 17025 pojawiło się również nowe 
wymaganie, dotyczące składania kierownictwu labo-
ratorium sprawozdań dotyczących funkcjonowania 
systemu zarządzania i wszelkich potrzeb jego dosko-
nalenia przez personel posiadający właściwe upraw-
nienia i zasoby. 

Mówiąc o podejściu procesowym w nowym wyda-
niu normy ISO/IEC 17025, należy również podkreślić, 
że w zarządzaniu procesami i systemem jako całością 
norma wprowadza nowe wymaganie dotyczące sto-
sowania podejścia uwzględniającego ryzyko, w tym 
wykorzystanie szans oraz zapobieganie niepożąda-
nym wynikom. Podejście uwzgledniające ryzyko jest 
istotne do osiągnięcia skuteczności systemu zarzą-
dzania. Uwzględnianie zarówno zagrożeń, jak i szans 
związanych z działalnością laboratoryjną, stanowi 
podstawę do upewnienia się, że system zarządzania 
osiąga zamierzone rezultaty, zwiększenia możliwości 
osiągania celów laboratorium, zapobiegania lub mini-
malizowania niepożądanych wpływów i potencjalnych 
błędów w działalności laboratoryjnej. 

Nowe wydanie normy precyzuje również wymagania 
dotyczące zasobów niezbędnych do zarządzania i pro-
wadzenia działalności laboratoryjnej, w tym realizacji 
procesów, wskazując na posiadanie dostępu do per-
sonelu, pomieszczeń, wyposażenia, systemów i usług 
wsparcia. Przedstawiono również, jako dotyczące zaso-
bów, wymagania związane ze spójnością pomiarową 
oraz wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz. 

Zmiany w wymaganiach normy ISO/IEC 17025 doty-
czących systemu zarządzania są również powiązane 
z podejściem procesowym. Jednym z rozszerzonych 
celów auditu wewnętrznego, dodanych w nowym 
wydaniu normy, jest dostarczenie informacji, czy system 
zarządzania jest skutecznie wdrożony i utrzymywany 
− należy to rozumieć między innymi jako ocenę sku-
teczności wdrożenia i funkcjonowania poszczególnych 
procesów tworzących system. 

Najważniejsze zmiany  
Najważniejsze zmiany w części wymagań normy 
dotyczących procesów, w stosunku do poprzedniego 
wydania normy, to: 
• Przegląd zapytań, ofert i umów – dodano nowe 

wymaganie stanowiące, że w przypadku gdy klient 

zleca przedstawienie stwierdzenia zgodności ze spe-
cyfikacją lub normatywem dotyczącym badań lub 
wzorcowań (np. spełnia/nie spełnia, w granicach 
tolerancji/poza granicami tolerancji), specyfikacja 
albo normatyw oraz zasada podejmowania decyzji 
powinny być jednoznacznie określone przez labora-
torium. Jeżeli nie jest to ustalone w specyfikacji lub 
normatywie, wybrana zasada podejmowania decyzji 
powinna być zakomunikowana oraz uzgodniona 
z klientem. Wymaganie to wiąże się z nowym poję-
ciem tzw. zasady podejmowania decyzji − reguły 
opisującej, w jaki sposób niepewność pomiaru jest 
uwzględniana przy określaniu zgodności z wyspe-
cyfikowanym wymaganiem. 

• Wybór, weryfikacja i walidacja metod – uporząd-
kowano wymagania, dzieląc je na wybór i weryfi-
kację metod oraz walidację metod. Jednocześnie 
w normie przedstawiono definicje walidacji i wery-
fikacji, zaczerpnięte z ISO/IEC Guide 99:2007 Interna-
tional vocabulary of metrology − Basic and general 
concepts and associated terms (VIM). Zrezygnowano 
z pojęcia „metody zaadoptowanej przez laborato-
rium”. Dodano nowe wymaganie stanowiące, że jeśli 
znormalizowana metoda jest uaktualniona przez 
wydawcę, weryfikacja powinna zostać powtórzona 
w niezbędnym zakresie. Wymaganiem stały się 
postanowienia wskazane w niektórych uwagach 
poprzedniej wersji normy, np.: jeżeli są wprowa-
dzane zmiany do walidowanej metody, należy 
określić ich wpływ, i w przypadku, gdy będą one 
miały wpływ na pierwotną walidację, laboratorium 
powinno przeprowadzić nową walidację metody. 
Poszerzono również wymagania dotyczące zacho-
wywanych zapisów z walidacji.

• Pobieranie próbek – dodano nowe wymaganie 
dotyczące zakresu opisu metody pobierania próbek 
oraz poszerzono wymagany zakres zachowywanych 
zapisów związanych z pobieraniem próbek. 

• Postępowanie z obiektami do badań i wzorco-
wań – w normie uwzględniono nowe wymaganie 
związane z sytuacją przyjmowania przez labo-
ratorium obiektu do badania lub wzorcowania, 
w stosunku do którego są stwierdzone odstępstwa 
od wyspecyfikowanych warunków. Wskazano, 
że jeżeli pomimo powyższego faktu klient wymaga, 
aby obiekt został zbadany lub wzorcowany, przyj-
mując odstępstwo od określonych warunków, labo-
ratorium powinno zawrzeć zastrzeżenie w raporcie, 
wskazujące, na które wyniki może mieć wpływ dane 
odstępstwo.

• Obliczanie niepewności pomiaru – jest 
to jedno z wymagań, nad którym Grupa Robocza 
WG 44 Komitetu ISO/CASCO intensywnie pracowała 
aż do ostatniego posiedzenia, nadając jej ostateczne 
brzmienie uwzględniające liczne uwagi zebrane 
w toku opiniowania normy przez zainteresowane 
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jest jednostką realizującą jedno lub więcej z nastę-
pujących działań: badanie, wzorcowanie, pobieranie 
próbek związane z późniejszymi badaniami lub wzor-
cowaniami. Działania te są zdefiniowane w normie jako 
„działalność laboratoryjna”, co tym samym doprecyzo-
wuje zakres stosowania normy. 

Podejście procesowe  
Jako trzecią główną zmianę, którą rozwija niniej-
szy artykuł, wskazano fakt, że nowe wydanie normy 
w mniejszym stopniu precyzuje wymagania odno-
śnie procesów, procedur, udokumentowanych infor-
macji i wymagania dotyczące organizacji samego 
laboratorium – pozostawiając w tym zakresie labora-
toriom dużą elastyczność. Jednocześnie w broszurze 
ISO wyjaśniono, że zastosowane w nowym wydaniu 
normy ISO/IEC 17025 podejście procesowe jest zgodne 
z podejściem prezentowanym w tym obszarze w aktu-
alnych normach, takich jak ISO 9001 (zarządzanie jako-
ścią), ISO 15189 (jakość laboratoriów medycznych) oraz 
normach z serii ISO/IEC 170XX, kładąc nacisk na wyniki 
procesu, zamiast na szczegółowy opis zadań i kroków.

Aby przybliżyć ideę podejścia procesowego, warto 
przywołać definicję systemu zarządzania, wskazaną 
w normie ISO 9000: 2015 – jest to zbiór wzajemnie 
powiązanych lub wzajemnie oddziałujących ele-
mentów organizacji do ustanowienia polityk i celów 
oraz procesów do osiągania tych celów. Jednocze-
śnie w ww. normie zdefiniowano, czym jest „proces”: 
zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie 
oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu 
do dostarczenia zamierzonego rezultatu. W uwagach 
do definicji wskazano również, że w zależności od kon-
tekstu odniesienia, „zamierzony rezultat” jest nazywany 
wyjściem, wyrobem lub usługą. Przy tym wejścia pro-
cesu są zazwyczaj wyjściami innych procesów, a wyj-
ścia procesu są zazwyczaj wejściami innych procesów. 

Podejście procesowe stanowi jedną z siedmiu zasad 
zarządzania jakością opisanych w ISO 9000. Opisy tych 
zasad zawierają ich deklaracje, wyjaśnienie dlaczego 
zasada jest istotna dla organizacji, przykłady korzyści 
związanych z zasadą oraz przykłady typowych działań 
doskonalących efekty działań organizacji, gdy zasada jest 
stosowana. Na tych zasadach oparto normę ISO 9001. 
Zgodnie z przedstawioną deklaracją, spójne i możliwe  
do przewidzenia wyniki są osiągane skuteczniej i efek-
tywniej, gdy działania są rozumiane i zarządzane jako 

wzajemnie powiązane procesy, które funkcjonują jako 
spójny system. System zarządzania jakością składa się 
bowiem z wzajemnie powiązanych procesów. Zrozu-
mienie mechanizmu powstawania w takim systemie 
wyników umożliwia organizacji optymalizację systemu 
i efektów jego działania. Jako jedne z możliwych dzia-
łań w odniesieniu do podejścia procesowego, w nor-
mie ISO 9000 wskazano zdefiniowanie celów systemu 
i procesów niezbędnych do ich osiągnięcia, ustalenie 
uprawnień i odpowiedzialności za zarządzanie proce-
sami; zarządzanie procesami i ich wzajemnymi powią-
zaniami jako systemem w celu skutecznego i efektyw-
nego osiągnięcia celów jakościowych organizacji, czy 
też zarządzanie ryzykami, które mogą wpływać na dane 
wyjściowe procesów i końcowe rezultaty.

Nowe wydanie normy ISO/IEC 17025 wprowa-
dzając koncepcję podejścia procesowego, ułatwia 
jej użytkownikom wdrożenie tej koncepcji poprzez 
zidentyfikowanie wymagań dotyczących procesów. 
Przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji bio-
rący udział w pracach Grupy Roboczej WG 44 Komi-
tetu ISO/CASCO, pracującej nad nowym wydaniem 
normy potwierdza, że kwestia zidentyfikowania, 
które wymagania „starej” normy zostaną potrakto-
wane w nowym wydaniu normy jako zasoby, a które 
jako procesy, stanowiła jedno z większych wyzwań 
dla członków grupy. Dzięki takiej redakcji wymagań 
normy laboratoriom nie postawiono trudnego zadania 
polegającego na identyfikacji procesów niezbędnych 
do osiągniecia ustanowionych w systemie zarządza-
nia celów (warto w tym miejscu wskazać, że norma 
już we wstępie wskazuje na główny cel działalności 
laboratorium – uzyskiwanie przydatnych do zamie-
rzonego zastosowania wyników). Wymagania doty-
czące procesów, podane w punkcie 7 normy ISO/IEC 
17025:2017, wskazują na 11 następujących procesów: 
przegląd zapytań, ofert i umów; wybór, weryfikację 
i walidację metod; pobieranie próbek; postępowanie 
z obiektami do badań i wzorcowań; zapisy techniczne; 
obliczanie niepewności pomiaru; potwierdzenie przy-
datności wyników; przedstawianie wyników; skargi; 
praca niezgodna z wymaganiami oraz nadzór nad 
danymi – zarządzanie informacją. 

Wdrażając wymagania nowego wydania normy 
w kontekście podejścia procesowego, mając na uwa-
dze fakt zidentyfikowanych już procesów, laboratoria 
powinny zająć się przede wszystkim aspektem sku-
teczności ich funkcjonowania, zrozumienia powiązań 
pomiędzy nimi, tak aby wyjście jednego procesu sta-
nowiło jednoznaczne i przydatne wejście dla kolejnego 
procesu, jak również aspektem identyfikacji potrzeb 
doskonalenia (w załączniku B do normy przedstawiono 
przykładowy schemat procesów laboratorium). Takie 
podejście, zgodnie z ISO 9001, umożliwia zrozumienie 
i konsekwentne spełnianie wymagań. Nowe wyma-
gania normy ISO/IEC 17025 dotyczące personelu 
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Jednym z rozszerzonych celów auditu wewnętrznego, 
dodanych w nowym wydaniu normy, jest dostarczenie 
informacji, czy system zarządzania jest skutecznie 
wdrożony i utrzymywany
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strony. Podstawowe wymaganie w tym zakresie 
ma charakter ogólny: każde laboratorium powinno 
identyfikować czynniki wpływające na niepewność 
pomiaru. Przy obliczaniu niepewności pomiaru, 
należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, 
w tym te wynikające z pobierania próbek. Kolejne 
wymaganie dotyczy wyłącznie wzorcowań: labo-
ratorium, które wzorcuje urządzenia pomiarowe, 
w tym własne urządzenia, powinno obliczać niepew-
ność pomiaru dla wszystkich wzorcowań. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje trzecie wymaganie doty-
czące tylko badań: laboratorium, które wykonuje 
badania powinno obliczać niepewność pomiaru. 
Jednocześnie wskazano w normie, że w przypadku, 
gdy metoda badawcza wyklucza ścisłe obliczenie 
niepewności pomiaru, szacowanie niepewności 
związane z wynikiem badania powinno być wyko-
nane w oparciu o zrozumienie zasad teoretycznych 
lub praktyczne doświadczenie w realizacji metody. 
Niezwykle istotna dla zrozumienia aktualnych wyma-
gań normy ISO/IEC 17025, dotyczących obliczania/
szacowania niepewności pomiarów w badaniach, 
jest treść uwag zamieszczonych w normie w powią-
zaniu z adekwatnymi wymaganiami. 

• Potwierdzenie przydatności wyników – sama 
zmiana tytułu tego wymagania normy z Assuring 
the quality of test and calibration results, tłumaczo-
nego w „starej” normie, jako zapewnienie jakości 
wyników badań, na Ensuring the validity of results, 
wskazuje na wzmocnienie roli tego procesu w dzia-
łalności laboratoryjnej (słowniki języka angielskiego 
wskazują na różnice pomiędzy znaczeniem czasow-
ników assure i ensure). Rozszerzono zakres przedsię-
wzięć, które laboratorium powinno uwzględniać 
w monitorowaniu przydatności wyników, dodając 
między innymi porównania wewnątrzlaboratoryjne 
czy badania próbki ślepej – wskazując, że jeżeli jest 
to uzasadnione i nie ograniczając się do nich. Porząd-
kując wymagania, w oddzielnym punkcie odniesiono 
się do przedsięwzięć zewnętrznych realizowanych 
w ramach monitorowania przydatności wyników. 
Laboratorium powinno monitorować swoje działa-
nia przez ich porównanie z wynikami innych labo-
ratoriów, jeżeli porównania są dostępne i właściwe. 
Monitorowanie to powinno obejmować, nie ogra-
niczając się do jednego lub obu z następujących 
przedsięwzięć: uczestnictwo w badaniach biegłości 

i uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryj-
nych innych niż badania biegłości. Nowe wydanie 
normy wprowadza więc jednoznaczny wymóg 
udziału w badaniach biegłości, jeżeli są dostępne 
i właściwe. 

• Przedstawianie wyników – wymaganie to dosto-
sowano do uaktualnionego zakresu normy, zgodnie 
z którym może być ona stosowana przez organi-
zacje, które nie wykonują badań lub wzorcowań, 
lecz tylko pobierają próbki poddawane następnie 
badaniom lub wzorcowaniom. Oddzielnie przedsta-
wiono wymagania ogólne dla raportowania wyni-
ków, następnie zaś szczegółowe dla sprawozdań 
z badań, świadectw wzorcowania oraz sprawoz-
dawania pobierania próbek. W formie wymagania 
sformułowano również szczegółowe postanowienia 
dotyczące przedstawiania stwierdzeń zgodności 
(mając na uwadze wymagania dotyczące zasady 
podejmowania decyzji) oraz przedstawiania opinii 
i interpretacji.

• Skargi – jednozdaniowe wymaganie poprzedniego 
wydania normy zostało zastąpione wymaganiami 
bardziej rozbudowanymi, dostosowując normę ISO/
IEC 17025 w zakresie tego procesu do innych norm 
z serii ISO/IEC 170XX. 

• Nadzór nad danymi i zarządzanie informacją – 
to wymaganie nowego wydania normy uwzględnia 
coraz bardziej powszechne stosowanie w laborato-
riach szeroko rozumianej technologii informacyjnej. 
Mając na uwadze fakt, że podręczniki, zapisy i raporty 
w formie drukowanej są stopniowo wycofywane 
i zastępowane wersją elektroniczną, wymagania 
normy uwzględniają stosowanie systemów kom-
puterowych, zapisów elektronicznych oraz genero-
wanie wyników i raportów w wersji elektronicznej. 

Komunikat PCA  
Polskie Centrum Akredytacji, po opublikowaniu 
nowego wydania normy ISO/IEC 17025, przystąpiło 
do przygotowania uaktualnienia działalności akredy-
tacyjnej w obszarze akredytacji laboratoriów wzorcu-
jących i badawczych, z uwzględnieniem jej aktualnych 
wymagań. W związku z tym, PCA wydało Komunikat 
nr 243 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadze-
nia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla labo-
ratoriów, wynikających z opublikowania normy ISO/IEC 
17025:2017. W komunikacie przedstawiono zasady 
dotyczące uwzględniania przez PCA nowych wyma-
gań w ocenie kompetencji laboratoriów w sytuacji, 
gdy laboratorium jest na etapie składania wniosku 
o akredytację, w toku procesu akredytacji oraz gdy 
posiada już akredytację i jest nadzorowane w ramach 
ustanowionego programu nadzoru. 

Uwaga! Niniejszy artykuł opiera się na wewnętrznym 
tłumaczeniu PCA normy ISO/IEC 17025:2017. 
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W normie pojawiło się nowe wymaganie, dotyczące 
składania kierownictwu laboratorium
sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu 
zarządzania i wszelkich potrzeb jego doskonalenia
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cedur oraz stopień zaawansowania technologicznego 
infrastruktury badawczej przekładają się na zastoso-
wane środki ochrony. Należy pamiętać, że mimo róż-
nic w przyjętych rozwiązaniach, muszą one spełniać 
wszystkie wymogi bezpieczeństwa, nie ma tu miejsca 
na kompromis. Właściwie opracowane procedury pro-
wadzenia prac badawczych muszą być jasne i weryfi-
kowalne oraz muszą gwarantować bezpieczeństwo 
użytkowników. To właśnie ocena poprzedzająca prace 
badawcze determinuje przyjęte rozwiązania bezpie-
czeństwa użytkowników.

Systemy oceniające bezpieczeństwo 
Wymogi bezpieczeństwa użytkowania w laborato-
riach mikrobiologicznych muszą spełniać wymaga-
nia międzynarodowe. W Polsce określone są przez 
wspomniane wcześniej zalecenia międzynarodowe 
i unormowania unijne. W laboratoriach gwarantami 
zabezpieczeń są ich hermetyczność i stopnie bio-
bezpieczeństwa, które determinują zalecane środki 
ochrony osobistej. Należy zaznaczyć, że na bezpie-
czeństwo w laboratoriach mikrobiologicznych składa 
się kilka elementów:
• bezpieczeństwo użytkowników; 
• bezpieczeństwo badań; 
• bezpieczeństwo otaczającego środowiska; 
• bezpieczeństwo środowiska wewnętrznego.

Podjęte działania ochronne i procedury zabezpie-
czające mają przeciwdziałać zarówno zagrożeniom 
powstałym w wyniku awarii aparatury badawczej lub 
błędów proceduralnych, jak również zabezpieczają 
przed działaniami spowodowanymi przez osoby trzecie 
i czynniki zewnętrzne.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia laboratoria zostały 
podzielone na następujące grupy:
• BSL1 (Bio-safety level 1-1, Poziom bezpieczeństwa 

biologicznego) – są to laboratoria przeznaczone 
do pracy z mikroorganizmami, niezwykle rzadko 
rozprzestrzeniającymi się, nieszkodliwymi dla czło-
wieka, niestanowiącymi zagrożenia dla pracowni-
ków, łatwymi do zneutralizowania. Laboratoria te nie 
wymagają specjalnych zabezpieczeń;

• BSL2 (Bio-safety level 2-2, Poziom bezpieczeństwa 
biologicznego) – laboratoria przeznaczone do pracy 
z mikroorganizmami rzadko rozprzestrzeniającymi 
się, mogącymi jednakże stanowić zagrożenie dla 
człowieka, a które są możliwe do zneutralizowania. 
Laboratoria te wymagają podstawowych zabezpie-
czeń.

• BSL3 (Bio-safety level 3-3, Poziom bezpieczeństwa 
biologicznego) – laboratoria przeznaczone do pracy 
z mikroorganizmami łatwo rozprzestrzeniającymi 
się, mogącymi stanowić poważne zagrożenie dla 
człowieka, które są możliwe, lecz trudne do zneu-
tralizowania. Laboratoria te wymagają specjalnych 
zabezpieczeń. 

• BSL4 (Bio-safety level 4-4, Poziom bezpieczeństwa 
biologicznego) – laboratoria przeznaczone do pracy 
z mikroorganizmami łatwo rozprzestrzeniającymi 
się, ich niewielkie stężenia wywołują u człowieka 
ciężkie choroby, stanowiące poważne zagrożenie 
dla pracowników, przeciwko którym nie są znane 
skuteczne leki i szczepionki. Laboratoria te wyma-
gają specjalnych zabezpieczeń. Lokalizowane są jako 
samodzielne, niezależne jednostki.
Podział ten pochodzi z uwarunkowań amerykańskich. 

Obowiązujący w Polsce formalny podział laboratoriów 
mikrobiologicznych jest zbliżony i odpowiada 4 stop-
niom hermetyczności. Zaletą tego podziału jest jego 
uniwersalny charakter na całym obszarze Unii Europej-
skiej, a także jego zastosowanie w krajach prowadzących 

wymianę handlową z UE. Laboratoria mikrobiologiczne 
(bakteriologiczne, mikologiczne, wirusologiczne, parazy-
tologiczne i genetyczne), a także laboratoria zajmujące 
się badaniami z użyciem próbek i innych materiałów 
nieprzeznaczonych do hodowli, które mogą zawierać 
mikroorganizmy, zostały podzielone na grupy herme-
tyczności od PCL1 do PCL4. Odzwierciedlają one stopień 
ryzyka związanego z pracą i badaniami na określonych 
mikroorganizmach. W normie PN-EN 12128:2000 oprócz 
podstawowych wymagań zalecane są dodatkowe dzia-
łania zapewniające odpowiednią hermetyczność i bez-
pieczeństwo. Wyróżniono dwa stopnie hermetyczności: 
podstawowy stopień hermetyczności odnoszący się 
do urządzeń i pojemników z mikroorganizmami, jak rów-
nież dodatkowy stopień hermetyczności odnoszący się 
do pomieszczeń laboratoryjnych. W tab. 1 (na podstawie 
PN-EN 12128:2000) przedstawione zostały podstawowe 
wymagania dotyczące głównie dodatkowego stopnia 
w zależności od stopnia hermetyczności. 

Zabezpieczenia czynne i bierne 
W laboratoriach o wysokiej hermetyczności wzrasta rola 
zabezpieczeń indywidualnych oraz konieczność prze-
strzegania przyjętych procedur, którym podporządko-
wane są również rozwiązania przestrzenne. Odpowiednie 
rozmieszczenie dozowników z indywidualnymi środkami 
ochrony, oznakowanie, wyznaczenie stref oddziaływania 
sprzętu badawczego to niektóre z elementów, które bier-
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W laboratoriach o wysokiej hermetyczności 
wzrasta rola zabezpieczeń 
indywidualnych oraz konieczność 
przestrzegania przyjętych procedur, 
którym podporządkowane są również 
rozwiązania przestrzenneArtykuł porusza kwestie związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania prac 

laboratoryjnych, doborem zasad ochrony oraz biernych i czynnych zabezpieczeń.

Obiekty laboratoryjne to specyficzny typ budynku. 
Są one tym, czym fabryka w dobie wiktoriańskiej 
lub galeon w czasie odkryć Kolumba. Odzwiercie-

dlają one rozwój technologiczny naszej epoki. Laboratoria 
są wszędzie, zarówno te mniejsze, czyli mniej skompli-
kowane, jak również te wielodyscyplinarne kompleksy 
badawcze muszą spełniać określone procedury, wymogi 
akredytacyjne, a także odpowiadać przepisom prawnym. 
Wbrew pozorom wszystko, co obecnie używamy, było 
gdzieś testowane, akredytowane, sprawdzane. W wielu 
przypadkach brak opinii wydanej przez laboratorium 
dyskwalifikuje zakup. Ich praca dotyczy każdej dziedziny 
naszego życia, począwszy od jedzenia po kształtowanie 
otaczającego nas środowiska. Wymagania bezpieczeństwa 
stawiane laboratoriom zmieniają się w zależności od dzie-
dziny, z zakresu której prowadzone są badania. Popular-
nym typem laboratoriów są laboratoria mikrobiologiczne. 
Rozwiązania i środki bezpieczeństwa w nich przyjęte rów-
nież znajdują odniesienie w innych typach laboratoriów. 

Wstępne określenie ryzyka 
i dobór zasad ochrony pracy
Bezpieczeństwo w laboratoriach mikrobiologicznych 
określane jest na podstawie oceny ryzyka badań oraz 

Michał Salamonowicz 
członek ARB, LOIA

Określanie zasad BHP 
na podstawie klasyfikacji 
oraz hermetyczności laboratoriów

badanych patogenów, które zostały pogrupowane 
w kategorie w zależności od swojej szkodliwości. Na ich 
podstawie dobierane są standardy bezpieczeństwa 
oraz hermetyczność środowiska badań. W zależności 
od tych standardów ustalana jest klasyfikacja labora-
toriów, która odpowiada wytycznym WHO i Polskim 
Normom oraz przepisom legislacyjnym. Wymagania, 
jakie muszą być spełnione, dotyczą nie tylko jednostek 
naukowych, ale także badawczych, referencyjnych oraz 
dydaktycznych. Ich wymogom odpowiadają również 
inne placówki, np. nauk medycznych. Należy zazna-
czyć, że przepisy dają ogólne rozwiązania wpływające 
na bezpieczeństwo pracy, jednakże przyjęte szczegó-
łowe rozwiązania muszą być określone indywidualnie 
i uwzględniać takie aspekty, jak uwarunkowania kul-
turowe, przestrzeń pracy, dostępne do zastosowania 
środki ochrony zarówno te osobiste, jak i technolo-
giczne, wynikające z przyjętych procedur prowadze-
nia prac badawczych. Sama hermetyczność już nie 
wystarczy, ważne są przede wszystkim aspekt ludzki 
oraz wykluczenie potencjalnego błędu.

Tak więc dobór zabezpieczeń podyktowany jest 
zarówno procedurami prowadzenia prac badawczych, 
jak i klasyfikacją laboratorium. Odpowiedni dobór pro-
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nie wspierają bezpieczeństwo w laboratoriach. Kolejne 
elementy stanowiące źródło pierwszej i natychmiastowej 
pomocy, to urządzenia chroniące pracowników, zwykle 
lokalizowane są przy wejściach i wzdłuż korytarzy w miej-
scach pozwalających na ich łatwą identyfikację w nagłych 
sytuacjach, wymagających natychmiastowych działań. 
Za przykład posłużyć mogą tzw. stacje bezpieczeństwa 
(ang. safety station), które w zależności od wymaganej 
hermetyczności i prowadzonych badań, mogą mieć 
odmienną specyfikację. Ich lokalizacja, sprawność oraz 
szybki i łatwy dostęp mają kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa pracowników. Dojście do nich zwykle 
zajmuje kilku sekund. Stacje bezpieczeństwa zainsta-
lowane są także na korytarzach, gdzie często umiesz-
czone są prysznice bezpieczeństwa, których lokalizacja 
jest również wynikiem oceny ryzyka przeprowadzania 
badań. Ich działanie w sytuacjach kryzysowych polega 
na mechanicznym usunięciu zagrożenia poprzez silny 
strumień wody. Rozlana kałuża zanim zostanie usunięta 
– jest neutralizowana. Odprowadzenie wody do kratki 
ściekowej jest niewskazane, ponieważ może stanowić 
zagrożenie dla środowiska zewnętrznego, jak i innych 
użytkowników. Oczywiście w pobliżu pryszniców nie 
należy lokalizować źródeł poboru prądu.

Strefowanie i zdrowy rozsądek 
Mimo wszystkich rozwiązań zabezpieczających zawsze 
pozostaje problem, w jaki sposób przeciwdziałać nega-
tywnym stanom psychofizycznym użytkowników, które 
w wielu przypadkach są przyczyną późniejszych wypad-
ków. W laboratoriach stosowane są często różnego rodzaju 
rozdzielenia i bariery. Mają one zarówno wspierać bezpie-
czeństwo użytkowników, jak również łamać monotonię. 
Nierzadkim zabiegiem jest wprowadzanie strefowania 
i podziału na tzw. strefy „czystą” i „brudną” oraz innych 
rozwiązań rozdzielających różne stopnie zagrożenia. 
Za przykład ilustrujący powyższą zasadę posłużyć mogą 
rozwiązania i procedury umożliwiające wzajemną kontrolę 
użytkowników w strefach, w których prowadzone są bada-
nia o podwyższonym ryzyku. Nie chodzi tutaj o wzajemne 
szpiegowanie tylko o zapewnienie dodatkowej kontroli 
na wypadek awarii, tak by pomoc była natychmiastowa. 
Innym elementem wpływającym na bezpieczeństwo 
i komfort pracy jest coraz większa automatyzacja pro-
cesów badawczych. Ograniczenie czynności wykony-
wanych bezpośrednio przez użytkowników zmniejsza 
ryzyko i umożliwia lepszą kontrolę. 

Dobór zabezpieczeń i zarządzanie ryzykiem są wpi-
sane we wszystkie aspekty pracy, a także w standardy, 
jakim mają odpowiadać laboratoria. Pomijając podsta-
wowe i powszechnie znane zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przy doborze środków ochronny należy 
określić genezę powstania sytuacji powodujących 
ryzyko. Zdrowy rozsądek i doświadczenie to chyba naj-
lepsi doradcy. Najogólniej rzecz ujmując, potencjalne 
zagrożenia można pogrupować w następujące grupy:

1. Zagrożenia pochodzenia chemicznego. W grupie 
tej możemy wyróżnić wszelkiego rodzaju substan-
cje potrzebne do prowadzenia, badań, utrzymania 
czystości i bezpieczeństwa. Grupa ta dotyczy rów-
nież materiałów, z jakich są wykonane wyposażenie 
laboratoryjne, a także środki ochrony osobistej.

2. Zagrożenia biologiczne zagrażające bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi oraz otaczającego środowiska. Do grupy 
tej należy również zaliczyć odpady pobadawcze.

3. Zagrożenia fizyczne obejmują różnorakie sytuacje 
losowe, a więc:
a. zagrożenia związane z czynnościami mogącymi 

prowadzić do uszczerbku na zdrowiu w czasie 
przygotowania, prowadzenia prac badawczych; 

b. zagrożenia wynikające z pracy w trudnych i szko-
dliwych warunkach środowiskowych;

c. problemy związane z ergonomią pracy i nieodpo-
wiednimi stanowiskami pracy;

d. przeciążenia wynikające z nadmiernego użytko-
wania urządzeń laboratoryjnych, przemęczenia itp. 

4. Zagrożenia psychiczne związane ze stresem i innymi 
czynnikami psychicznymi odbijającymi się na jakości 
pracy.

Podsumowanie
Reasumując, dobór zabezpieczeń powinien być indy-
widualny i odpowiadać prowadzonym pracom badaw-
czym tak, by minimalizować zagrożenia. Istotnymi 
elementami, które muszą być również wzięte pod 
uwagę przy doborze zabezpieczeń, są czynnik ludzki 
i ryzyko związane z uwarunkowaniami kulturowymi. 
Na bezpieczeństwo pracy w kompleksach naukowo-
-badawczych o profilu mikrobiologicznym składa się 
szereg elementów, które powinny gwarantować:
• bezpieczeństwo osobiste pracowników;
• bezpieczeństwo badań;
• bezpieczeństwo otaczającego środowiska.

Hasło „Bezpieczeństwo ponad wszystko!” w obiek-
tach laboratoryjnych jest bardzo istotne i determinuje 
sposób funkcjonowania obiektów oraz prowadzone 
w nich prace badawcze.  
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WYMAGANIA
STOPNIE HERMETYCZNOŚCI (V – TAK) 

PCL1 PCL2 PCL3 PCL4

Oznakowanie stopniem hermetyczności V V V V

Oznaczenie strefy zagrożenia znakiem zagrożenia 
biologicznego

− V V V

Odpowiednia przestrzeń dla każdego pracownika V V V V

Pomieszczenia laboratoryjne oddzielone drzwiami − V
V

(automatycznie 
zamykane)

V
(fizyczne 

oddzielenie)

Wejście przez śluzę powietrzną − −
W zależności 

od ryzyka
V

Okna obserwacyjne lub rozwiązania alternatywne 
do obserwacji

− V V V

Wykończenie powierzchni wodoszczelne, 
łatwe do mycia i odporne narodki czyszczące, 

dezynfekujące itd. 

V 
(Stoły)

V
(Stoły)

V
(Stoły, podłoga)

V
(Stoły, podłoga, 

ściany, sufit)

Umywalki z natryskami do oczu
W zależności 
od potrzeb

V V V

Umywalki uruchamiane bez użycia rąk W zależności od ryzyka V V V

Natryski W zależności od ryzyka W zależności od ryzyka
W zależności 

od ryzyka

V
Zlokalizowane 

w śluzach

Dezynfekcja rąk W zależności od ryzyka V V V

Przechowywanie odzieży laboratoryjnej 
w strefie laboratorium lub w szatni

W zależności od ryzyka V V V

Wentylacja – urządzenia utrzymujące podciśnienie − −
W zależności 

od ryzyka
V

Wentylacja odprowadzenie powietrza poprzez filtry 
HEPA

− − V
V 

Przez dwa filtry

Wentylacja wprowadzenie powietrza poprzez filtry 
HEPA

− − − V

Zainstalowanie systemu alarmowego 
dla niedopuszczalnych zmian ciśnienia

− − V V

Uszczelnienie laboratorium pozwalające 
na dezynfekcję gazową 

− W zależności od ryzyka V V

Konstrukcja odporna na działanie potencjalnych 
przenosicieli (owady, gryzonie itd.) 

oraz umożliwiająca kontrolę
− W zależności od ryzyka V V

Wyposażenie laboratorium 
we własny sprzęt laboratoryjny

− −
W zależności 

od ryzyka
V

Zaopatrzenie w komorę bezpiecznej pracy W zależności od ryzyka W zależności od ryzyka V
V

/III klasy/

Zaopatrzenie w awaryjne źródło prądu − −
W zależności 

od ryzyka
V

Bezdotykowe środki komunikacyjne z otoczeniem 
zewnętrznym

− −
W zależności 

od ryzyka
V

Zaopatrzenie w autoklaw wewnątrz strefy laboratorium − − V Patrz poniżej

Zaopatrzenie w przelotowy autoklaw wewnątrz strefy 
laboratorium z dwoma wejściami 

− −
W zależności 

od ryzyka
V

Udokumentowany system usuwania odpadów − V

Uwiarygodniony system usuwania odpadów − W zależności od ryzyka V V

Inaktywacja – częściowe lub całkowite zniszczenie 
określonej aktywności, aż do zupełnego zniszczenia 

drobnoustroju (sterylizacja) wszystkich ścieków
− W zależności od ryzyka V V

Tab. 1. Wymagania względem laboratoriów a stopnie hermetyczności 
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na świeże (zewnętrzne), w pomieszczeniach laborato-
ryjnych wykonywane są dwa rodzaje instalacji wenty-
lacji: wentylacja ogólna i miejscowa. Za ich pomocą 
należy zapewnić kontrolę, regulację i monitorowanie 
parametrów środowiskowych i wskaźników wen-
tylacyjnych w całym laboratorium. Systemy ogólne 
mogą być zblokowane (nawiewno-wywiewne) lub 
wykonane jako dwie odrębne instalacje: nawiewna 
i wywiewna. Odciągi technologiczne nie powinny 
stanowić jedynej instalacji usuwającej zużyte powie-
trze z pomieszczenia.

Wentylacja miejscowa także może być wykonana 
jako nawiewna lub wywiewna. Urządzenia usuwające 
powietrze to odciągi miejscowe, wykonane jako pełna 
obudowa (procesu), czyli hermetyzacja (np. izolatory), 
częściowa obudowa (np. digestoria, loże laminarne, 
komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej), ssawki, 
okapy. W laboratoriach powietrze usuwane jest także 
przez szafki na odczynniki i szafki na chemikalia. Urzą-
dzenia te także wymagają zastosowania niezależnych 
wyciągów, które, w zależności od specyfiki pracy 
stanowiska roboczego, pracują w sposób ciągły lub 
okresowy [5].

Do wentylacji miejscowej nawiewnej, poza niektó-
rymi rozwiązaniami komór laminarnych, należą kurtyny 
powietrzne (ciepłe lub zimne, pionowe lub poziome).

Wentylacją nazywa się planowy nawiew i usuwanie 
powietrza z odsługiwanego pomieszczenia [16]. Jest 
to zatem jedynie wymiana powietrza. Natomiast klima-
tyzacja jest to forma uzdatnienia powietrza charakte-
ryzująca się utrzymaniem na odpowiednim poziomie 
temperatury, wilgotności, wymiany powietrza i jego 
czystości. Jeśli nie kontroluje się dowolnego z tych para-
metrów (z wyjątkiem wymiany powietrza), to system 
ten nazywany jest klimatyzacją częściową [16]. Zastoso-
wanie samej wentylacji w laboratoriach nie doprowadzi 
do zapewnienia wymaganych warunków środowisko-
wych. Niezbędne jest odpowiednie jego uzdatnienie 
w celu uzyskania koniecznej czystości i parametrów 
cieplno-wilgotnościowych, czyli klimatyzacja.

Instalacja wentylacji ogólnej [19] może składać się 
z nawiewników i wywiewników powietrza, sieci prze-
wodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 
(oraz recyrkulacyjnych, jeżeli stosowana jest recyrkula-
cja powietrza, czyli powrót powietrza wywiewanego, 
które jest kierowane ponownie do instalacji uzdat-
niającej powietrze i ponownie wykorzystywane jako 
powietrze nawiewane) oraz centrali wentylacyjnej. 
W pomieszczeniach, w których wymagane jest utrzy-
manie wysokiej czystości, elementy instalacji muszą 
być w tzw. wykonaniu higienicznym. Podstawowe 
wymagania zamieszczono w [17]. Instalacja klimaty-
zacji może być zbudowana z takich samych podsta-
wowych elementów. Różnicę stanowi budowa central 
lub (coraz popularniejszych) szaf klimatyzacyjnych, 
w których, poza filtrami, wentylatorami, nagrzew-

nicami i urządzeniem do odzyskiwania ciepła oraz 
tłumikami hałasu, znajdują się chłodnica powietrza 
i nawilżacz powietrza. Niektóre z tych urządzeń mogą 
być umieszczone poza centralą lub szafą, w przewo-
dach wentylacyjnych (np. tłumiki i nawilżacz parowy 
powietrza), stosowane są również strefowe, kanałowe 
nagrzewnice i chłodnice, zapewniające wymaganą 
temperaturę powietrza dla konkretnego pomieszcze-
nia lub grupy pomieszczeń.

Zapewnienie wymaganej czystości powietrza 
nawiewanego jest ściśle związane z zastosowaniem 
odpowiedniej liczby i klasy filtrów powietrza. W zależ-
ności od stanu powietrza filtracji poddaje się zarówno 
powietrze nawiewane (ochrona pomieszczenia, pra-
cowników i procesu), jak i powietrze zewnętrzne 
(w przypadku usuwania powietrza stanowiącego 
zagrożenie dla środowiska zewnętrznego).

Wymagania prawne 
Wymagania zamieszczone w rozporządzeniach obo-
wiązują projektantów oraz osoby odpowiedzialne 
za wykonanie i działanie systemów wentylacji i klima-
tyzacji. Jednak poza spełnieniem aktualnych wymagań 
prawnych, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowni-
kom i środowisku, niezbędne są wiedza zawodowa 
i doświadczenie inżynierów i techników biorących 
udział we wszystkich etapach procesu budowlanego.

Poniżej wymieniono zapisane w rozporządzeniach 
wymagania dotyczące wentylacji ogólnej i miejscowej 
laboratoriów o różnym przeznaczeniu:
• Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa [28]:

– pomieszczenia laboratoryjne w pracowniach: 
hematologicznej, biochemicznej, wirusów, bio-
logii molekularnej i innych powinny być klima-
tyzowane;

– pomieszczenia ze zbiornikami z ciekłym azo-
tem, z radiatorem, powinny być wentylowane 
mechanicznie;

– pomieszczenia do pobierania i preparatyki krwi 
i jej składników oraz pomieszczenia działu labora-
toryjnego i ekspedycji w części ogólnej centrum 
powinny być klimatyzowane.

• Zakłady anatomii patologicznej, prosektoria, pra-
cownie histopatologiczne i histochemiczne [26]:
– w laboratoriach, w których wykonuje się prace 

z wydzielaniem gazów i par szkodliwych dla 
zdrowia pracowników, powinny być digestoria 
ze sprawnie działającymi wentylatorami wycią-
gowymi;

– digestoria do prac, podczas których wydzielają 
się pary lub gazy trujące, duszące lub drażniące, 
powinny być oszklone szkłem zbrojonym, nie-
rozpryskującym; na czas pracy digestorium 
należy wyłączyć znajdujące się w pomieszczeniu 
urządzenia wyciągowe, instalacja wentylacyjna 
powinna mieć kurki umieszczone na zewnętrznej 
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Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń labora-
toriów mają na celu ochronę zdrowia i życia 
pracowników oraz zapewnienie im komfortu 

cieplno-wilgotnościowego podczas pracy. Jednocze-
śnie mają za zadanie ochronę przed zanieczyszcze-
niem produktów i procesów wrażliwych na warunki 
środowiskowe. Najpełniej zadanie ochrony pracow-
ników spełniają zhermetyzowane stanowiska pracy. 
Ponieważ nie zawsze jest to możliwe i praktyczne, 
stosuje się inne rozwiązania wentylacji miejscowej 
(np.: digestoria, komory bezpiecznej pracy, loże lami-
narne) oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji ogólnej. 
System i urządzenia wentylacyjne mają wyeliminować 
lub (jeśli nie jest to możliwe do uzyskania) ograniczyć 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i doprowadzić 
świeże powietrze w miejsce usuwanego zanieczysz-
czonego powietrza w ilości spełniającej wymagania 
prawne odnoszące się do przeznaczenia laborato-
rium i higieniczne związane z przebywaniem ludzi 

Właściwie wykonane i odpowiednio dopasowane systemy wentylacji 
i klimatyzacji w laboratoriach są zapewnieniem bezpiecznego i komfortowego 
środowiska umożliwiającego realizację określonych badań i eksperymentów 
naukowych lub wdrożenie danego procesu technologicznego. 

(podane najczęściej jako krotności wymian powietrza 
lub strumień powietrza zewnętrznego przypadający 
na każdego użytkownika). Realizowany jest odpo-
wiedni dla danego obszaru i pomieszczenia sposób 
przepływu powietrza (wentylacja mieszająca lub lami-
narna). Dąży się do uzyskania optymalnego kierunku 
i prędkości przepływu powietrza, temperatury i wil-
gotności, wymaganej czystości powietrza (pyłowej 
i mikrobiologicznej) zdefiniowanej za pomocą klasy 
czystości powietrza (PN-EN ISO 14644-1:2016-03E [21], 
Dz.U. 2014.318 [14]).

System wentylacji i klimatyzacji 
w laboratorium 
Ze względu na konieczność rozcieńczenia zanie-
czyszczeń w powietrzu do dopuszczalnego poziomu 
(stężenia) bezpiecznego dla zdrowia pracowników, 
usunięcie zanieczyszczonego powietrza w sposób jak 
najbardziej efektywny i szybki oraz wymianę powietrza 

Anna Charkowska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
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PRZEZNACZENIE 
LABORATORIUM

MINIMALNA KROTNOŚĆ 
WYMIANY POWIETRZA W CIĄGU 

1 GODZINY
UWAGI

ŹRÓDŁO (NORMY, 
WYTYCZNE, INNE 

PUBLIKACJE)
LABORATORIUM (OGÓLNIE)

6-10 [3]

7-15 [9]

LABORATORIUM CHEMICZNE

10-12
Pomieszczenie użytkowane, dotyczy powietrza 

wywiewanego Różne wymagania 
amerykańskie

4-6
Poza czasem pracy, dotyczy powietrza 

wywiewanego

8
Pomieszczenie użytkowane, dotyczy powietrza 

wywiewanego
[11]

4
Poza czasem pracy, dotyczy powietrza 

wywiewanego

4-12
przy założeniu, że podstawowym środkiem ochrony 

pracowników są digestoria
[31]

Laboratorium 
naukowo-badawcze

7,6 (pomieszczenie o wysokości 
3,3 m)

25 m3/h·m2 powietrza wywiewanego (zalecenie, 
a nie wymaganie)

[7]

LABORATORIUM W SZKOŁACH /UCZELNI
Szkoła średnia 6 Podano tylko dla laboratorium chemicznego

[3]
Uczelnia

1,0 (pomieszczenie o wysokości 
3,3 m)

0,9 l/s·m2 (3,24 m3/h·m2)

Uczelnia – sala dla około 
30 osób

8-12
Dotyczy powietrza wywiewanego przez wentylację 

ogólną
[22]

Uczelnia – sala dla max. 100 
osób

6-8

Uczelnie, szkoły
7,6 (pomieszczenie o wysokości 

3,3 m)
25 m3/h·m2 powietrza wywiewanego (zalecenie, 

a nie wymaganie)
[7]

Laboratorium w zwierzętarni 10-15

Dotyczy powietrza wywiewanego przez wentylację 
ogólną; konieczne obliczenie całkowitych zysków 

ciepła (także od zwierząt) i określenie na tej 
podstawie wymaganego strumienia powietrza 

wentylacyjnego

[8]

LABORATORIUM BIOLOGICZNE
BSL-1 (Biosafety Levels) 3-4

[3]
BSL-2 6-15 100% powietrza zewnętrznego

BSL-3 Brak specyfikacji

BSL-4
Najwyższy stopień biobezpieczeństwa 

– wymaganie określa laboratorium

Laboratorium radiologiczne
6 (w tym 2 wymiany stanowi 

powietrze zewnętrzne)
[3]

Bakteriologiczne, 
biochemiczne, patologiczne, 

serologiczne

Laboratorium przemysłowe
7,6 (pomieszczenie o wysokości 

3,3 m)
25 m3/h·m2 powietrza wywiewanego (zalecenie, 

a nie wymaganie)
[7]

Tab. 1. Krotność wymiany powietrza w laboratoriach

natężenie hałasu nieprzekraczające 60 dB, a podczas 
przeprowadzania doświadczeń: 35 dB [25].

Na podstawie wymagań stosowanych w Niemczech 
(DIN 1946-7:2009 [7]) dla laboratoriów przemysło-
wych, uniwersyteckich i naukowo-badawczych oraz 
szkolnych, jak również dla pomieszczeń, w których 
stosowane są niebezpieczne substancje, wilgotność 
powietrza powinna charakteryzować się następują-
cymi wartościami:
• wilgotność względna przynajmniej 35% (incyden-

talnie wartość niższa), wartość maksymalna do 65%;
• wilgotność bezwzględna: 11,5 g/kg. 

W laboratoriach utrzymuje się kaskadowy układ 
ciśnienia powietrza. Jeśli wymagane jest podciśnienie 

powietrza (służące do ochrony pomieszczeń i obsza-
rów otaczających przed dopływem zanieczyszczonego 
powietrza), zazwyczaj wynosi ono 10-20% [1]. Według 
[29] minimalna wartość utrzymywanego podciśnienia 
jest trudna do określenia, zależy m.in. od szczelności 
powietrznej pomieszczenia, a maksymalna nie powinna 
przekraczać 50 Pa (z uwagi na trudności w otwarciu 
drzwi przy wyższej różnicy ciśnienia).

Filtracja powietrza 
Filtr lub filtry powietrza stosuje się w instalacji nawiew-
nej i wywiewnej, zależnie od wymaganej czystości 
powietrza. Specjalnie dobrany układ filtrów wychwy-
tuje kolejne frakcje zanieczyszczeń. Może być, zależ-
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powierzchni obudowy digestorium (wyłączenie 
bez otwierania digestorium).

• Produkcja filmowa [23]:
– czynności związane z zastosowaniem substan-

cji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecz-
nych, w szczególności o właściwościach lotnych 
(podczas obróbki martwego włosa, zdejmowa-
nia odlewów, czyszczenia i barwienia), należy 
wykonywać w digestorium, zaopatrzonym 
w sprawnie działające urządzenia wentylacyjne 
(lub na wolnym powietrzu, przy zastosowaniu 
środków ochrony indywidualnej).

• Weterynaryjne laboratoria diagnostyczne [25]:
– salę laboratoryjną wyposaża się w wentylację 

grawitacyjną lub mechaniczną albo klimatyzację;
– salę laboratoryjną wyposaża się ponadto w (…): 

komorę laminarną do posiewów.
• Mleczarnie [24]:

– pomieszczenie laboratoryjne powinno być 
wyposażone m.in. w wentylację ogólną zapew-
niającą co najmniej 6-krotną wymianę powietrza 
na godzinę i w razie potrzeby wentylację miej-
scową (digestorium).

Wymiana powietrza
– wentylacja ogólna 
Do prawidłowego określenia wartości strumieni wen-
tylacyjnych niezbędna jest wiedza o procesach, które 
odbywają się w danym laboratorium oraz o zyskach 
ciepła lub innych zanieczyszczeniach, które w nim 
występują. Po przeanalizowaniu warunków środowi-
skowych podstawą projektu są zawsze bilans ciepła 
i/lub wielkość emisji zanieczyszczeń, bilans wilgoci, 
zapotrzebowanie na energię cieplną i chłodniczą.

W laboratoriach stosuje się zwiększoną wymianę 
powietrza w stosunku do innych pomieszczeń pracy, 
np. biur. Zamiast 4-6 wymian powietrza w ciągu godziny 
(tak, jak w biurze) jeszcze niedawno konieczne było 
zapewnienie minimum 10 wymian podczas normal-
nego działaniem systemów wentylacji. W sytuacjach 
specjalnych, przy konieczności zintensyfikowania 
pracy wentylacji w trybie awaryjnym, zwiększona 
wymiana powietrza wynosi 20 i więcej wymian w ciągu 
godziny [5].

Przez ostatnie lata zmieniało się podejście do wyma-
ganych krotności wymiany powietrza:
• lata 1970-1990 – wymagana wartość najczęściej 

>10 wymian/h (podejście nakazowe);
• początek XXI w. – ograniczenie do 6-8 wymian/h, ale 

zaczęto stosować także niższe wartości dla pomiesz-
czeń użytkowanych;

• ostatnie 10 lat – powrót do wcześniejszych, wyż-
szych wymagań:
– podczas prac naukowych wykazano, że stoso-

wanie krotności niższych niż 8 wymian/h jest 
nieskuteczne;

– obecnie przeważa pogląd, że, zamiast stoso-
wać wielkość wymiany powietrza zdefiniowaną 
odgórnie, należy dostosować wymianę powietrza 
do rzeczywistych warunków i zagrożeń.

Potwierdzeniem takiego podejścia do założeń pro-
jektowych dla wentylacji laboratorium jest zamiesz-
czenie w standardzie amerykańskim [2] informacji, 
że w tym dokumencie celowo nie precyzuje się kon-
kretnej liczby krotności wymian powietrza, lecz zaleca 
się jej określenie każdorazowo, indywidualnie po zapo-
znaniu się z wymogami końcowego użytkownika 
laboratorium. Także autorzy podręcznika [10] uznali, 
że określenie wymiany powietrza za pomocą krotności 
jest niewłaściwą podstawą projektowania wentylacji 
w przypadku konieczności kontroli bezpieczeństwa 
i warunków środowiskowych w laboratorium.

Mimo takiego podejścia do tego problemu, 
ze względu na ciągłe uwzględnianie minimalnej 
krotności wymiany powietrza (lub strumienia powie-
trza odniesionego do powierzchni podłogi) w publi-
kacjach, normach i wytycznych, w tab. 1 zamieszczono 
informacje na ten temat podawane w różnych źródłach 
literaturowych (przede wszystkim zagranicznych, gdyż 
krajowe zostały przedstawione w niniejszym artykule 
wcześniej). Jeśli w materiałach źródłowych zamiesz-
czono dodatkowe wyjaśnienia (np. wymagania doty-
czące recyrkulacji powietrza lub udziału powietrza 
zewnętrznego w całkowitym strumieniu powietrza lub 
sposób określania krotności – dla powietrza wywie-
wanego lub nawiewanego), znajdują się one w tab. 1 
w kolumnie zatytułowanej „Uwagi”.

Temperatura, wilgotność
i układ ciśnienia powietrza 
Najczęściej temperatura powietrza, wynikająca 
z warunków komfortu cieplnego pracowników 
(PN-B-03421:1978 [15]) i wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 [12]), jest utrzy-
mywana w zakresie 20-25°C. Nie powinna być niższa 
niż 18°C i wyższa niż 27°C. W laboratoriach o szczegól-
nym przeznaczeniu parametry powietrza muszą zostać 
ustalone na podstawie wymagań technologicznych.

W laboratoriach, w których do badań używane 
są zwierzęta, temperatura powietrza może być przyj-
mowana zgodnie z danymi z tab. 2.

Rozporządzenie [25] zawierające warunki środowi-
skowe w laboratoriach zwierzęcych zostało w 2015 r. 
uchylone ustawą [32]. Ponieważ w ustawie [32] brak 
takich informacji, w tab. 2 zamieszczono dane z [25]. 
Zgodnie z nimi, temperaturę powietrza w pomiesz-
czeniach dla zwierząt dostosowuje się do ich gatunku, 
wieku oraz stanu fizjologicznego i utrzymuje w zakre-
sie, który jest określony w tab. 2. Poziom wilgotności 
względnej powietrza także powinien być dostosowany 
do wymagań gatunków zwierząt i jednocześnie powi-
nien się wahać w granicach 55±10%. Dopuszcza się 
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Kompensacja powietrza usuwanego 
Ze względu na nierównomierność pracy wentylacyj-
nych urządzeń laboratoryjnych oraz zmienny stopień 
otwarcia otworu roboczego instalacja nawiewana 
ogólna musi sprawnie kompensować strumienie 
powietrza usuwane przez urządzenia z wyciągami 
powietrza, współpracować z wentylacją wywiewną 
ogólną i jednocześnie zapewnić utrzymanie wymaga-
nego układu ciśnienia powietrza oraz zachowanie okre-
ślonych parametrów powietrza. Strumień powietrza 
nawiewanego jest zatem dostosowany do aktualnej 
wielkości strumienia powietrza usuwanego, co jedno-
cześnie prowadzi do oszczędności energii. 

Okresowe załączanie wyciągów bez kompensacji 
ilości powietrza poprzez wentylację ogólną spowodo-
wałoby niekontrolowaną zmianę ciśnienia w pomiesz-
czeniu (mogłoby dojść do przenikania zanieczyszczeń 
pomiędzy strefami czystymi i brudnym), jak i możliwość 
jego przechłodzenia [5].

Ze względu na możliwość wystąpienia w powietrzu 
związków lotnych oraz innych zanieczyszczeń szkodli-
wych dla zdrowia człowieka w większości przypadków 
działanie wentylacji w pomieszczeniach laboratoryjnych 
oparte jest całkowicie na powietrzu zewnętrznym, 
co oznacza brak możliwości stosowania recyrkulacji 
powietrza, czyli rozwiązania wpływającego na znaczne 
zwiększenie kosztów zużycia energii związanych z przy-
gotowaniem powietrza [5]. W wyjątkowych przypad-
kach, gdy w powietrzu wewnętrznym nie występują 
substancje szkodliwe dla zdrowia, możliwa jest czę-
ściowa recyrkulacja powietrza z pomieszczenia [1]. 

Piśmiennictwo 
1. Anisimov S., Pandelidis D.: Wentylacja i klimatyzacja labo-

ratoriów. „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, 8/2015. 
2. ANSI/AIHA Z9.5, Laboratory Ventilation Standard. 2012. 
3. ASHRAE Handbook – HVAC Applications. Chapter 14: 

Laboratories, 2011. 
4. ASHRAE Std 62-2010, Ventilation for Acceptable Indoor Air 

Quality.
5. Cisowski M.: SmayLab – system do regulacji ilości powietrza 

w pomieszczeniach laboratoryjnych. 2017 [doi: www.smay.
pl/ (29.09.2017 r.)]. 

6. Clean Room Technology [doi: www.filtexcn.com 
(29.09.2017 r.)]. 

7. DIN 1946-7:2009 Ventilation and air conditioning. Part 7: Ven-
tilation systems in laboratories. 

8. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 8th edi-
tion, Institute of Laboratory Animal Research, Commis-
sion on Life Sciences, National Research Council, National 
Academies Press, Washington 2011. 

9. Hendiger J., Ziętek P., Chludzińska M.: Wentylacja i kli-
matyzacji. Materiały pomocnicze do projektowania, wyd. 
Venture Industries, Warszawa 2013. 

10. Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 
27th edition, The American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists.

11. NFPA 45-2004 US Standard on Fire Protection for Laboratories 
Using Chemicals. 

12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec-
znej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-

nej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.2003.169.1650). 

13. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015.1422). 

14. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwar-
zania (Dz.U. 2014.318). 

15. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry 
obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

16. PN-EN 12792:2006P Wentylacja budynków – Symbole, ter-
minologia i oznaczenia na rysunkach. 

17. PN-EN 13053:2006+A1:2011E Wentylacja budynków – Centrale 
wentylacyjne i klimatyzacyjne – Klasyfikacja i charakterystyki 
działania urządzeń, elementów składowych i sekcji. 

18. PN-EN 13779:2008P Wentylacja budynków niemieszkalnych 
– Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji. 

19. PN-EN 15251:2012P Parametry wejściowe środowiska 
wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charaktery-
styki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza 
wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę. 

20. PN-EN 1822-1:2009P Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, 
HEPA i ULPA) – Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, 
znakowanie. 

21. PN-EN ISO 14644-1:2016-03E Pomieszczenia czyste i związane 
z nimi środowiska kontrolowane – Część 1: Klasyfikacja 
czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek. 

22. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Kompendium 
wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłod-
nictwo. Omni Scala, Wrocław 2008. 

23. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy produkcji filmowej (Dz.U.2011.75.401).

24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych 
(Dz.U.1998.138.897). 

25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utr-
zymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doś-
wiadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców 
(Dz.U.2006.50.368). 

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz 
w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych 
(Dz.U.1972.17.123). 

27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdro-
wia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005.81.716 
[ze zmianami]). 

28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz. U.2012.739). 

29. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R.: 
Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie 
techniczne. Wentylacja ogólna. „Rynek Instalacyjny”, 11/2015. 

30. Technologie i produkty, Filtry węglowe. [doi: www.filtertech.
com.pl (28.09.2017 r.)]. 

31. U.S. OSHA, 29 CFR, Part 1910, Occupational Safety and Health 
Standards, Subpart Z, Toxic and Hazardous Substances. 

32. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 
(Dz.U.2015.266).

33P O R A D N I K  A N A L I T Y K A

P O R A D N I K  A N A L I T Y K A

czeń typowych, np. biura, najczęściej zaleca się 
dwustopniową filtrację powietrza w układzie: filtr 
klasy M5 i F7 lub F7 i F9. Dla pomieszczeń wymaga-
jących lepszej kontroli czystości konieczny jest trzeci 
(czasami także czwarty) stopień filtracji, zatrzymu-
jący najdrobniejsze frakcje. Są to filtry wysokosku-
teczne z grupy HEPA lub ULPA. Filtry z grupy HEPA 
zatrzymują cząstki o średnicy 0,3 μm ze skuteczno-
ścią całkowitą co najmniej 99,95%, ULPA – cząstki 
0,12 μm ze skutecznością całkowitą co najmniej 
99,9995% [20]).

Filtry węglowe stosowane są do dezodoryzacji 
powietrza, do oczyszczania powietrza z substancji gazo-
wych (rozpuszczalników, węglowodorów, związków 
organicznych). Służą też do odsiarczania spalin, usu-
wania dioksyn, rtęci i innych zanieczyszczeń z gazów 
spalinowych [32].

W pomieszczeniach czystych dobór filtrów jest 
związany z klasyfikacją czystości powietrza: pyłową 
i mikrobiologiczną. W odniesieniu do czystości pyłowej 
stosuje się klasy IS0 zgodnie z PN-EN ISO 14644-1:2016-
03E [21]. Ze względu na problemy ze sformułowaniem 
i ujednoliceniem ilościowych wymagań dla obecnych 
w powietrzu wewnętrznym drobnoustrojów obecnie 
nadal brakuje powszechnie stosowanej, jednolitej kla-
syfikacji czystości powietrza. Jedynie w wymaganiach 
odnośnie do pomieszczeń i obszarów w przemyśle 
farmaceutycznym podanych jako GMP znajduje się 
klasyfikacja uwzględniająca stężenie mikroorganizmów 
w powietrzu (klasy: A, B, C i D) [14]. 

W tab. 3 przedstawiono propozycje układów filtracji 
powietrza nawiewanego dla pomieszczeń o wymaga-
nej czystości pyłowej i mikrobiologicznej (na przykła-
dzie przemysłu farmaceutycznego).

nie od potrzeb, od 1 do 4 stopni filtracji. Stosuje się 
filtry zatrzymujące cząstki stałe (wśród nich drobno-
ustroje), wykonane jako włókniny i papiery filtracyjne, 
a także filtry adsorbujące zanieczyszczenia gazowe 
(filtry węglowe).

W rozporządzeniu [13] jako minimalną klasę filtra 
powietrza podano, w przypadku jego montażu przed 
nagrzewnicą, chłodnicą i urządzeniem do odzyskiwania 
ciepła, filtr klasy co najmniej G4, przed nawilżaczem – 
M6. W normie PN-EN 13779:2008P [18] zamieszczono 
następujące wymagania (bardziej zaostrzone w przy-
padku ochrony wymienników do odzysku ciepła): 
• przed urządzeniem do odzysku ciepła – filtr klasy 

M6 lub wyższej;
• ochrona urządzeń w systemie wywiewnym i wyrzu-

towym – filtr co najmniej klasy M5;
• gdy zastosowano recyrkulację powietrza – 

w przewodzie recyrkulacyjnym filtr klasy co naj-
mniej M5 (najlepiej filtr tej samej klasy, co porów-
nywalny filtr powietrza w głównym strumieniu 
powietrza);

• ochrona regeneracyjnych urządzeń do odzysku 
ciepła w części wywiewnej instalacji – filtr tej samej 
klasy jak na w przewodzie powietrza zewnętrznego/
nawiewanego (klasy M6 lub wyższej).
W przypadku filtracji wielostopniowej pierw-

szy filtr umieszcza się przed (na wlocie powietrza 
do centrali/szafy klimatyzacyjnej), drugi – za urzą-
dzeniami do uzdatniania powietrza. Trzeci filtr powi-
nien być umieszczony tuż przed wlotem powietrza 
do pomieszczenia lub wentylowanej strefy (najle-
piej w nawiewniku). Filtry niższej klasy zatrzymują 
większe frakcje zanieczyszczeń, przedłużając tym 
samym żywotność następnego filtra. Dla pomiesz-

KLASA CZYSTOŚCI PYŁOWEJ 
POWIETRZA  

PN-EN ISO 14644-1:2016-03E 
[21]

KLASA CZYSTOŚCI GMP, 
ROZPORZĄDZENIE [14]

LOKALIZACJA I MINIMALNA KLASA FILTRA POWIETRZA
I STOPIEŃ II STOPIEŃ III STOPIEŃ

WLOT POWIETRZA 
DO CENTRALI

ZA OSTATNIM 
URZĄDZENIEM 

UZDATNIAJĄCYM 
POWIETRZE 

W MIEJSCU NAWIEWU 
POWIETRZA

ISO 5 A, B M6 F9 H14

ISO 6 M6 F9 H13

ISO 7 C M6 F8 lub F9 E12

ISO 8 D M6 F8 E11

ISO 9 M6 F8 E10

Tab. 3. Dobór wielostopniowego systemu filtracji powietrza nawiewanego do pomieszczeń lub obszarów czystych [6, 14, 21]

GATUNKI ZWIERZĄT LUB GRUPY GATUNKÓW OPTYMALNY PRZEDZIAŁ TEMPERATURY 
POWIETRZA, °C WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA, %

Zwierzęta naczelne z gatunków pochodzących 
z Nowego Świata

20-24

55±10
Szczury, myszy, chomiki syryjskie, myszoskoczki, 
świnki morskie, zwierzęta naczelne z gatunków 

pochodzących ze Starego Świata, przepiórki
15-21

Króliki, koty, psy, łasice, oposy, drób, gołębie 10-24

Tab. 2. Zalecane wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza w laboratoriach zwierzęcych [25]
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Terminem „kierownik” określamy każdą osobę, która 
jest odpowiedzialna za sprawowanie głównych 
funkcji zarządzania w odniesieniu do stosunków 

między ludźmi, obejmujących proces planowania, orga-
nizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności 
osób podległych wraz z wykorzystaniem wszystkich 
innych zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. 

Kierownikiem jest osoba, która jest odpowiedzialna 
za więcej zadań, niż sama jest w stanie wykonać, jak 
również przydziela pracę swoim podwładnym, będąc 
równocześnie osobą oceniającą ich pracę. Podkreśla 
się, że dobry kierownik to osoba posiadająca określone 
kwalifikacje, tzn. wiedzę i doświadczenie oraz szcze-
gólne predyspozycje psychiczne, etyczne i moralne 
przydatne w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Z kie-
rowaniem zespołami ludzkimi łączy się również poję-
cie sprawności zarządzania, która wynika ze struktury 
i warunków zarządzania, czynników motywujących 
oraz osobowości kierownika i podwładnych, obej-
mujących motywy, właściwości, zdolności, doświad-
czenia, oczekiwania, procesy uczenia się, nastawienie 
do podwładnych.

Kierownik MLD 
W odniesieniu do obowiązujących przepisów praw-
nych oraz wymagań i zaleceń, kierownik w medycz-
nym laboratorium diagnostycznym (MLD) powinien 
wykazywać inicjatywę i stale motywować pracowników 
do jak najlepszych działań oraz nadzorować je, korygo-
wać wszelkie nieprawidłowości i dążyć do doskonale-
nia usług diagnostycznych świadczonych przez MLD 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również 
prowadzić stały nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP, 
przeciwpożarowych i innych związanych z bezpieczeń-
stwem pracy personelu i pacjentów. Kierownik powi-
nien również godnie reprezentować MLD i prowadzić 
stały nadzór nad wszystkimi sprawami zewnętrznymi 
laboratorium, takimi jak współpraca z lekarzami i pie-
lęgniarkami, kontrahentami czy firmami dostawczymi. 
Do jego obowiązków należy opracowanie projektów 
dokumentacji na bazie procedur obowiązujących 
w danej jednostce i zatwierdzanie wszelkich doku-
mentów wewnętrznych MLD wraz z podporządko-
waniem się do zaleceń dyrekcji, konsultantów i innych 
jednostek nadrzędnych oraz wyjaśnianie i korygowa-
nie wszelkich niezgodności i działań w sytuacjach 
problematycznych. Z pełnieniem tej funkcji wiążą się: 
opracowanie strategii działania laboratorium i dbałość 
o dobrą pozycję laboratorium na rynku świadczonych 
usług poprzez doskonalenie systemu zarządzania jako-
ścią w laboratorium oraz stałe monitorowanie sytuacji 
ekonomicznej kierowanego MLD poprzez ocenę jego 
pozycji na rynku świadczonych usług, dostosowanie 
posiadanego wyposażenia analityczno-pomiarowego 
oraz pomocniczego do realnych potrzeb laboratorium 
zgodnie z zakresem i liczbą wykonywanych badań 

i przygotowanie wymogów do postępowań zakupo-
wych. Do jednych z trudniejszych zadań należą: inte-
gracja zespołu pracowników MLD, szczególnie w często 
rotujących zespołach pracowników, łagodzenie wszel-
kich konfliktów wraz z umiejętnym równomiernym roz-
kładem obowiązków i obciążenia pracą oraz budowa 
pozytywnych wzajemnych relacji międzyludzkich, opar-
tych na zaufaniu i poszanowaniu, tak aby przekładało 
się to na odpowiednią atmosferę w pracy. 

Dobra jakość pracy nie jest kwestią przypadku ani 
rezultatem myślenia życzeniowego, ale jest wynikiem 
planowych i skoordynowanych działań wszystkich 
pracowników w dobrze zarządzanym zespole. Cza-
sami mam wątpliwości, czy każda osoba, która świeżo 
nabyła kwalifikacje – tytuł specjalisty – może/powinna 
od razu pełnić funkcję kierownika laboratorium. Czy 
program specjalizacji i zdobyta wiedza merytoryczna 
są wystarczające do nabycia wiedzy o prawidłowym 
kierowaniu zespołami ludzkimi w laboratorium diagno-
stycznym? Czy osoby takie powinny jednak uzupełnić 
wiedzę z ekonomii i zarządzania w ramach dodatko-
wych studiów podyplomowych?

Kierownik powinien budować swój autorytet 
o oparciu posiadaną i aktualizowaną wiedzę, i dzielić 
się nią na bieżąco ze swoim zespołem, mobilizując 
go do podnoszenia kwalifikacji. Należy również pamię-
tać, że kierownik MLD na zewnątrz reprezentuje nie 
tylko siebie, ale zespół znanych sobie ludzi, z którymi 
pracuje na co dzień, zarówno przed dyrekcją lub właści-
cielem, jak i w środowisku, w którym funkcjonuje jego 
laboratorium. Dlatego powinien się z tym zespołem 
w pełni identyfikować.

Regulacja prawna dotycząca wymogu posiadania 
określonych kwalifikacji przez kierownika MLD zawarta 
jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 
2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U.04.43.408 
z późn. zm.) i obowiązuje od stycznia 2013 r.

Kierownik to osoba, która oprócz tego, że reprezen-
tuje laboratorium na zewnątrz, to przede wszystkim jest 
odpowiedzialna za organizację i nadzór nad całym pro-
cesem diagnostycznym, stosownie do specyfiki wyko-
nywanych badań. To właśnie kierownik nadaje/udziela 
określonych kompetencji personelowi MLD do wyko-
nywania określonych typów badań laboratoryjnych oraz 
do autoryzacji wyników badań, określa zakres ponoszo-
nej odpowiedzialności, odpowiada również za właściwe 
szkolenie nowych lub młodych pracowników.

Obecnie grupę kierowników laboratoriów można 
podzielić na kierowników rzeczywistych, ale też kie-
rowników:
• wirtualnych, tzn. pełniących tę funkcję korespon-

dencyjnie, np. w 2-5, a nawet 8 (rekordzista) MLD, 
lub pełniących tzw. „nadzór” na odległość,

• papierowych, tzn. w oparciu o zawartą umowę bez 
świadczenia obowiązku pracy,

35P O R A D N I K  A N A L I T Y K A

P O R A D N I K  A N A L I T Y K A

Kierownik MLD odpowiada za całokształt pracy związanej 
z funkcjonowaniem laboratorium, tak aby spełniało 
wszelkie obowiązujące przepisy prawa, wymagania 
i standardy, oraz zapewnia uzyskanie wiarygodnych, 
odtwarzalnych i porównywalnych wyników badań. 

Ewa Świątkowska
diagnosta laboratoryjny z 40-letnim stażem pracy, w tym 20-letnim jako kierownik MLD

Kierownik
medycznego 
laboratorium 
diagnostycznego
– rola, zadania i kompetencje
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wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych 
wymaga odpowiedniej liczby wykwalifikowanego perso-
nelu medycznego w MLD, i tu mamy kolejny brak uregu-
lowań, a nawet aktualnych rekomendacji w tym zakresie.

System zarządzania jakością  
Istotą sukcesu każdego MLD jest wdrożony, sprawny 
i funkcjonalny system zarządzania jakością w oparciu 
o podstawowe wymogi, jakie reguluje Rozporządzenie 
MZ z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobio-
logicznych (Dz.U.06.61.435 z późń. zm.). Ważne jest, 
aby w takim procesie kierownik potrafił wykorzystać 
zaangażowanie pracowników, które jest tym pełniej-
sze, im laboratorium jest zarządzane w sposób bardziej 
systematyczny, przejrzysty i przyjazny. Sformułowanie 
polityki jakości, określenie struktury organizacyjnej, 
ustalenie podziału i zakresu odpowiedzialności oraz 
zasad przepływu informacji, wyznaczenie osób nad-
zorujących poszczególne obszary działalności, udo-
stępnienie zasobów niezbędnych do utrzymania sys-
temu to sprawy najważniejsze. Uprawnienia nadane 
kierownikowi laboratorium przez właściciela podmiotu 
prowadzącego MLD mogą być szerokie, obejmu-
jące wszelkie kierunki jego działalności albo bardzo 
ograniczone i dotyczące szczegółowo określonego 

zakresu obowiązków. Część właścicieli ogranicza jednak 
do minimum zakres kompetencji kierownika MLD, gdyż 
ustala własne zasady funkcjonowania laboratorium, nie 
zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność  
Jednakże należy pamiętać, że najważniejszą cechą każ-
dego diagnosty laboratoryjnego wykonującego zawód 
w laboratorium medycznym, a przede wszystkim kie-
rownika MLD, jest odpowiedzialność, którą przyjmuje 
na siebie zarówno w zakresie bezpieczeństwa zdrowia 
i życia leczonych oraz diagnozowanych w tym MLD 
pacjentów, jak również w zakresie bezpieczeństwa 
personelu MLD, wykonującego czynności diagnostyki 
laboratoryjnej zgodnie z wdrożonym systemem zarzą-
dzania jakością. Dlatego kierownik MLD odpowiada 
za całokształt pracy związanej z funkcjonowaniem 
laboratorium, tak aby spełniało wszelkie obowiązu-
jące przepisy prawa, wymagania i standardy, oraz 
zapewnia uzyskanie wiarygodnych, odtwarzalnych 
i porównywalnych wyników badań w kierowanym 
MLD poprzez merytoryczny i organizacyjny nadzór 
nad prawidłowym przebiegiem procesu diagnostycz-
nego, od przygotowania pacjenta/pobrania próbki 
materiału biologicznego do wydania wyniku badania 
z jego właściwą interpretacją diagnostyczną. 
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• rotacyjnych, czyli pełniących tę funkcję co kilka 
miesięcy w innym laboratorium,

• niezbędnych – którzy nie wyznaczają nawet dia-
gnostów godnych ich zastępować w przypadku 
ich nieobecności,

• ubezwłasnowolnionych – przez menadżerów lub 
właścicieli laboratorium i niemających wpływu 
na funkcjonowanie laboratorium,

• hobbystów, pełniących tę funkcję na zasadach 
wolontariatu, np. przez 5 lat,

• komercyjnych – którzy za odpowiednio wysokie 
wynagrodzenie podejmą się każdej pracy w każ-
dych zaproponowanych warunkach, bez względu 
na posiadaną wiedzę i kwalifikacje,

• koordynatorów, których rolę i zadania trudno jest 
określić inaczej niż „fikcyjny nadzór na odległość” 
w laboratorium, gdzie zgodnie z wymogami roz-
porządzenia MZ powinien być kierownik.
Powyżej opisane osoby są wygodne dla właści-

cieli laboratoriów, gdyż pozwalają zaoszczędzić, 
w szczególności w przypadku nadzoru nad dwoma 
lub więcej laboratoriami, przynajmniej część środ-
ków finansowych, które należałoby przeznaczyć dla 
rzeczywistego kierownika w każdym z tych labora-
toriów. Takie osoby świadomie działają na szkodę 
naszego środowiska. 

Należy zadać pytanie: Jeśli nie kierownik labora-
torium, to kto bierze odpowiedzialność za wiary-
godność wyników badań wydawanych z laborato-
rium? Jest to ważne szczególnie w tych sytuacjach, gdy 
w MLD jest tylko jeden diagnosta. Poprzez wszystkie 
powyżej wymienione działania skutecznie obniżono 
autorytet tej funkcji w środowisku diagnostów. A nie 
jest to słuszne i zgodne z rzeczywistością, gdyż jest 
wśród nas wielu diagnostów, którzy w sposób godny 
i odpowiedzialny pełnią tę funkcję, pomimo wielu 
problemów organizacyjnych i ekonomicznych. Potrafili 
stworzyć zespół pracowników, którzy sumiennie i uczci-
wie podchodzą do wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej, czyli z szacunkiem dla samych siebie 
wykonują zawód diagnosty laboratoryjnego. Niestety 
nie zawsze wiąże się to z odpowiednim wynagrodze-
niem za ich pracę.

Nadzór diagnosty laboratoryjnego  
Fachowy nadzór diagnosty laboratoryjnego o wyma-
ganych kwalifikacjach stanowi ciągle problem medycz-
nych laboratoriów diagnostycznych. Jest to wynikiem 
słabej zdawalności egzaminów specjalizacyjnych przez 
diagnostów laboratoryjnych, zarówno starym, jak 
i nowym trybem, szczególnie w zakresie laboratoryj-
nej diagnostyki medycznej. Kolejnym problemem jest 
rozdrobnienie rynku świadczeń z zakresu medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej. W części regionów wystę-
pują licznie małe laboratoria wykonujące małą liczbę 
podstawowych badań laboratoryjnych, którym trudno 

jest spełnić obowiązujące wymogi i standardy – i nie 
jest to z pewnością zjawisko pozytywne. 

W kilku województwach, w których nie ma uczelni 
medycznych, a tym samym kierunkowych studiów 
z zakresu analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej, 
obserwujemy niedobory diagnostów laboratoryjnych, 
szczególnie z tytułem specjalisty. Niskie wynagrodze-
nia i brak zachęty do zmiany miejsca zamieszkania 
w formie dodatkowego wsparcia finansowego lub 
udogodnienia w postaci mieszkania lub sfinansowa-
nia kosztów szkolenia specjalizacyjnego powodują, 
że diagności laboratoryjni niechętnie decydują się 
na przeprowadzkę do innego województwa. 

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrastająca liczba dia-
gnostów laboratoryjnych z tytułem specjalisty w zakre-
sie nowych specjalności z laboratoryjnej transfuzjologii 
medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, labo-
ratoryjnej immunologii medycznej czy cytomorfologii 
medycznej.

Również bieżące realia, polegające na ciągłym postę-
pie technologicznym, wprowadzaniu nowych metod 
i technik badawczych, informatyzacji, rozwoju nauk 
medycznych i pokrewnych, wymagają wzrostu zapo-
trzebowania na stałą obecność kierownika o wysokich 
kwalifikacjach, pełniącego nadzór nad pracą pozostałych 
pracowników MLD. Prawidłowy nadzór nad procesem 

Kierownik powinien 
budować swój autorytet
w oparciu o posiadaną 
i aktualizowaną wiedzę 
i dzielić się nią na bieżąco 
ze swoim zespołem, 
mobilizując go do 
podnoszenia kwalifikacji
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były trudne, a sama maszyna parowa budziła ogromny 
strach i była odbierana jako urządzenie wrogie, które 
pozbawi pracy wielu ludzi. Rzeczywistość okazała się zgoła 
odmienna, choć na pewno zmieniła strukturę zatrudnie-
nia. Mimo upływu ponad 250 lat dokładnie w ten sam 
sposób podchodzimy do automatyzacji, szczególnie tej 
dotyczącej procesów laboratoryjnych. Obawy pracowni-
ków przypominają te sprzed ponad dwóch stuleci, czyli: 
utratę stanowiska pracy, wyeliminowanie osób o niż-
szych kwalifikacjach, obniżenie wynagrodzeń oraz to, 
że automatyczne urządzenia okażą się zawodne i będą 
popełniać błędy. Obawy te skutkują niechęcią większości 
laboratoriów do automatyzacji procesów. Tylko nieliczne 
jednostki są świadome konieczności zmian w tym kie-
runku, aby sprostać wyzwaniu wzrastającej liczby analiz 
przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych wyników. 
Ostanie dwa – trzy lata dostarczają jeszcze jednego argu-
mentu do wdrażania automatycznych rozwiązań – jest 
to brak wystarczającej liczby wykwalifikowanego per-
sonelu laboratoryjnego, co skutkuje niższą wydajnością 
laboratorium, wyższymi kosztami oraz utratą reputacji, 
a co za tym idzie – zleceń. 

Wdrożenia 
W dalszych rozważaniach na temat automatyzacji sku-
pimy się na urządzeniach przenoszących ciecz, potocznie 
nazywanych stacjami pipetującymi, choć to określenie 
nie oddaje w pełni ich funkcjonalności. Omówimy też 
dedykowane rozwiązania do izolacji biomolekuł, takich 
jak: białka, peptydy oraz kwasy nukleinowe, ponieważ 
tego typu urządzenia są najbardziej popularne w wielu 
laboratoriach, wręcz stanowią lub raczej mogłyby stano-
wić większość. Historia automatyzacji przenoszenia cieczy 
zaczęła się w 1957 r. za sprawą dr. Heinricha Schnitgera, 
który opatentował stałopojemnościową mikropipetę 
automatyczną. Prawa do patentu kupił od niego założy-
ciel firmy Eppendorf dr Heinrich Netheler, który w 1961 r. 
uruchomił produkcję seryjną pipet. W tym samym czasie 
w Wisconsin (USA) Warren Gilson i Henry Lardy skonstru-
owali mikropipetę o zmiennej pojemności. Konstrukcja 
ta stała się niewątpliwie najpopularniejszym urządze-
niem do przenoszenia cieczy i znacznie usprawniła pracę 
w laboratorium. Największym problemem automatycz-
nych mikropipet jest obsługujący je człowiek, który może 
się pomylić w czasie pipetowania w zakresie pobieranej 
i dozowanej cieczy oraz nie jest w stanie zapewnić wyso-
kiej powtarzalności dla procesu przenoszenia cieczy. 
Dodatkowo warto wspomnieć o coraz częściej pojawia-
jącym się problemie u osób pipetujących duże liczby pró-
bek, jakim jest zapalenie mięśni przedramienia. Poza tym, 
kiedy analityk nie pracuje, proces pipetowania również 
nie postępuje. Te powody leżały u podstaw konstrukcji 
automatycznych stacji roboczych, których jedną z pod-
stawowych funkcji jest przenoszenie cieczy w szerokim 
zakresie objętości, w sposób autonomiczny, bez ingerencji 
człowieka. Kuriozalnie pierwsze automatyczne rozwiąza-

nia w zakresie przenoszenia cieczy zostały opracowane 
w 1947 r. przez firmę Gilson, a praktycznie zastosowane 
w końcu lat sześćdziesiątych XX w. w analizatorach bio-
chemicznych. Z początkiem lat osiemdziesiątych poprzed-
niego wieku dzięki rozwojowi komputerów osobistych 
typu PC oraz oprogramowań zaczęły powstawać auto-
nomiczne stacje przenoszące ciecz, zwane stacjami pipe-
tującymi. Urządzenia te odróżniały się od wcześniejszych 
rozwiązań tym, że zostały wyposażone w wielokanałowe 
głowice pipetujące, mogły przenosić szeroki zakres obję-
tości cieczy oraz pracować bez dozoru operatora, kiedy 
już nikogo nie było w laboratorium. Oprócz tego gwaran-
towały eliminację błędów, a jeśli takowy się wydarzył, był 
relatywnie szybko identyfikowany, ponieważ wszystkie 
kroki pracy instrumentu były zapisywane w pliku wykony-
wanej procedury. Kolejnymi zaletami stacji pipetujących 
były wysoka powtarzalność oraz precyzja przenoszenia 
zadanej objętości cieczy. Nie można nie wspomnieć 
również o możliwości wykonywania bardzo skompliko-
wanych procedur, gdzie przenoszone są różne objętości 
cieczy między różnymi materiałami eksploatacyjnymi, jak: 
próbówki, mikroprobówki oraz mikropłytki wielodołkowe. 
Pojawienie się takich rozwiązań było przełomem. Do dziś 
automatyczne stacje są udoskonalane w zakresie precyzji, 
powtarzalności oraz elastyczności. Najnowszym trendem 
jest praca z objętościami nanolitrowymi oraz dozowaniem 
akustycznym, w którym wyeliminowano końcówki pla-
stikowe, obniżając koszty użytkowania.

Dzisiejsze automatyczne stacje przenoszenia cieczy 
pracują w zakresach objętości od pojedynczych nano-
litrów do mililitrów, są szybkie, zaopatrzone najczęściej 
w intuicyjne oprogramowanie oraz zintegrowane z innymi 
urządzeniami peryferyjnymi, takim jak: czytniki mikropły-
tek, urządzenia do amplifikacji kwasów nukleinowych 
w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), zaklejarki płytek, 
urządzenia do ekstrakcji do fazy stałej, wirówki itp. Poza 
tym urządzenia są znacznie mniejsze od swych poprzed-
ników i zdecydowanie mniej zawodne. Tym, co pozostaje 
niezmienne od lat, jest sposób przenoszenia cieczy. Nadal 
spotyka się dwa rozwiązania: pierwsze to wykorzystanie 
zmniejszonego ciśnienia do pobrania próbki, czyli pełna 
analogia z mikropipetą automatyczną, a drugie wykorzy-
stuje ciecz systemową (najczęściej wodę), aby w układzie 
hydraulicznym pobierać próbkę i przenosić we wskazane 
miejsce (pipetowanie nazywane positive displacement). 
Jego zaletami są mniejszy błąd przeniesienia cieczy oraz 
ograniczenie ryzyka kontaminacji układu. 

Równolegle do rozwoju automatycznych stacji przy-
gotowania próbki konstruowano urządzenia bazujące 
na rozwiązaniach znanych ze wspomnianych stacji, ale 
dedykowane do wykonywania ograniczonej liczby pro-
cedur, zwykle o uproszczonym sposobie sterowania nimi, 
z gotowymi procedurami. Należy pamiętać, że duża ela-
styczność automatycznych stacji wiązała się z bogatym 
w różne funkcje oprogramowaniem, które nie zawsze 
było łatwe do przyswojenia przez użytkownika.
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Automatyzacja w naszym życiu to wynik poszuki-
wania kompromisu między wzrostem wydajności 
a obniżeniem kosztów procesu. Oczywiście sam 

termin nie odnosi się tylko do badań laboratoryjnych, 
bo opisuje on wszelkie działania w zakresie wytwarzania 
różnych dóbr konsumpcyjnych, począwszy od produkcji 
żywności, a skończywszy na samochodach i zaawanso-
wanych produktach elektronicznych. Wokół automaty-
zacji laboratoryjnej narosło wiele mitów, które w warun-
kach polskich na pewno opóźniają implementację tego 
typu rozwiązań. W naszych rozważaniach spróbujemy 
odpowiedzieć na najważniejsze pytania i wątpliwości, 
które spotkaliśmy w codziennej pracy. Postaramy się 

w sposób jak najbardziej obiektywny i poparty przykła-
dami pokazać, kiedy automatyzacja procesów laborato-
ryjnych jest opłacalna, czyli konieczna, a kiedy stanowi 
po prostu luksus. 

Obawy 
Na chwilę powróćmy do XVIII w., kiedy to w 1763 r. James 
Watt udoskonalił atmosferyczny silnik parowy, skonstru-
owany wcześniej przez Thomasa Newcomena, i stworzył 
w ten sposób parowy silnik tłokowy. Maszyna ta znacz-
nie przyspieszyła postęp cywilizacyjny i choć w swojej 
pierwotnej postaci nie jest już produkowana, stworzyła 
podstawy pod rozwój technologii silników. Początki 

Karina Izdebska, Maciej Stopa 
BioAnalytic, Gdańsk 

Automatyzacja
w laboratorium
– luksus czy konieczność?

Automatyzacja w laboratorium stanowi dziś konieczność i co do tego nie pozostają 
jakiekolwiek wątpliwości. Im szybciej zostanie podjęta decyzja oraz dokonany 
właściwy wybór technologii i urządzeń, tym lepiej dla laboratorium.
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rozwiązań zautomatyzowanych, w których w sto-
sunkowo prosty sposób możemy zintegrować kilka 
lub kilkanaście urządzeń pochodzących od różnych 
producentów, a przede wszystkim sterowanie nimi 
za pomocą jednego oprogramowania, jest bardzo 
ważne, wręcz kluczowe.

Najczęściej spotykane jest połączenie automatycznej 
stacji roboczej z czytnikiem mikropłytek oraz płuczką 
do wszelkich aplikacji wykorzystujących reakcje immu-
noenzymatyczne. Kolejnym połączeniem jest współpraca 
z urządzeniem do amplifikacji kwasów nukleinowych PCR, 
qPCR czy też real time PCR. Równie często spotykane jest 
połączenie z urządzeniami do ekstrakcji do fazy stałej, czyli 
SPE, separatorami magnetycznymi, wytrząsarkami, inkuba-
torami do mikropłytek czy też automatycznymi stacjami 
do obrazowania. Zasadniczo prawie zawsze można znaleźć 
możliwość integracji automatycznej stacji przygotowa-
nia próbek z dodatkowym osprzętem, a jedyną kwestią 
pozostaje techniczne rozwiązanie po stronie sprzęto-
wej oraz oprogramowania. Dzięki integracji uzyskujemy 
zestaw, którego funkcjonalność wzrasta, a co jest logiczną 
konsekwencją – uzyskujemy większą jego przydatność 
w laboratorium i redukujemy koszty.

Co dalej? 
W powyższych rozważaniach staraliśmy się przybliżyć 
najważniejsze zagadnienia związane z automatyzacją 

wybranych procesów laboratoryjnych. Oczywiście nie 
wyczerpuje to całości tematu, a jedynie sygnalizuje najważ-
niejsze punkty. Każdy z nich mógłby stanowić materiał do 
następnego artykułu. Niewątpliwie jednak nie uciekniemy 
przed wchodzącą erą automatyzacji w naszych laborato-
riach. Im wcześniej podejmiemy analizę naszych proble-
mów i zdecydujemy o wdrożeniu automatycznych stacji 
przygotowania próbki, tym lepiej, bo na pewno zaosz-
czędzimy sporo czasu i jeszcze więcej pieniędzy. Kolejne 
lata przyniosą nowe rozwiązania na rynku automatyzacji, 
urządzenia będą coraz bardziej przyjazne w użytkowaniu 
i mniej zawodne. Być może technologie dostępne dziś 
okażą się niewydajne za jakiś czas, ale na pewno warto 
już teraz zacząć wdrażanie dostępnych rozwiązań, aby nie 
stać się laboratorium niekonkurencyjnym jutro. Potrzebne 
są tylko decyzja oraz pokonanie strachu przed nowymi 
rozwiązaniami zmieniającymi świat.

Podsumowanie
Automatyzacja w laboratorium stanowi dziś koniecz-
ność i co do tego nie pozostają jakiekolwiek wątpliwo-
ści. Im szybciej zostanie podjęta decyzja oraz dokonany 
właściwy wybór technologii i urządzeń, tym lepiej 
dla laboratorium. Tak, jak maszyna parowa zmieniła 
nasze życie ponad 250 lat temu, tak samo dziś czyni 
to automatyzacja procesów laboratoryjnych, bo życie 
powinno być proste i przyjazne.  
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Należy jednak pamiętać, że dane urządzenie będzie 
działało tak sprawnie, jak dobrze je zaprogramujemy 
do pracy, a to z kolei wiąże się z rozwojem procedury 
analitycznej. Należy wspomnieć, że proces ten nigdy 
się nie kończy, a procedura ulega ciągłej zmianie, aby 
zapewnić jeszcze lepszą wydajność. Nie jest to koniecz-
nością, ale dość normalnym postępowaniem każdego 
zespołu, który udoskonala swój warsztat pracy. Poza 
tym należy wspomnieć, że zawsze musi być obecny 
personel nadzorujący urządzenia, ale jeden człowiek 
może nadzorować kilka instrumentów. Poza tym do ich 
sprawnego funkcjonowania niezbędne są serwis oraz 
regularne przeglądy.

Integracje 
Elastyczność automatycznych stacji przygotowania 
próbki rośnie znacząco wraz z możliwościami ich 
integracji z urządzeniami peryferyjnymi, które mogą 
pochodzić od różnych producentów. To twierdzenie 
może wydawać się zaskakujące, bo w naturze większo-
ści użytkowników pozostają unifikacja sprzętu i jego 
nabywanie u tego samego dostawcy. W przypadku 
automatycznych stacji przygotowania próbek jednak 
działa to zupełnie odwrotnie. Każdy z producentów 
posiada pewne specjalizacje i pewne flagowe produkty 
oraz inne, zdecydowanie mniej zaawansowane, istnie-
jące w celu uzupełnienia oferty. Możliwość tworzenia 

W przypadku dedykowanych stacji została ograni-
czona ich funkcjonalność na rzecz prostej obsługi jed-
nej lub grupy aplikacji. Tutaj najlepszym przykładem 
są urządzenia do izolacji kwasów nukleinowych, izolacji 
analitów, oparte na ekstrakcji do fazy stałej, czyli SPE, 
oraz urządzenia do prostego dozowania roztworów, 
a dokładnie urządzenia do przygotowywania reakcji 
enzymatycznych, takich jak PCR czy EIA. Ogranicze-
nie ich funkcjonalności skutkuje poza prostotą obsługi 
również zdecydowanie niższym kosztem zakupu lub 
tak, jak dzieje się to w części przypadków, udostępnia-
niem owych urządzeń w kontraktach odczynnikowych, 
w przypadku których w zamian za zakup określonej ilości 
odczynników urządzenie udostępniane jest prawie bez-
kosztowo. Tutaj pojawia się kolejny wątek, a mianowicie 
tzw. platform otwartych i zamkniętych. Platformy otwarte 
pozwalają na pracę z dowolnymi odczynnikami w wielu 
możliwych konfiguracjach. W drugim przypadku musimy 
zdecydować się na odczynniki jednego dostawcy oraz 
brak możliwości zmian konfiguracji czy aplikacji. Zyskiem 
w tym drugim przypadku są najczęściej niższa cena pozy-
skania instrumentu oraz otrzymanie wraz z nim gotowej 
do pracy aplikacji.

Zasadnicze nadal pozostaje pytanie, kiedy należy 
podjąć decyzję o automatyzacji procesu lub procesów 
w laboratorium lub całego laboratorium. To pytanie 
trudne i w każdym przypadku należy podejść do niego 
indywidualnie, niemniej jednak na podstawie naszych 
doświadczeń z ostatnich 15 lat możemy zasugerować 
pewne istotne punkty do przemyślenia przed podjęciem 
decyzji o automatyzacji. Oto one: 
1.  poprawa jakości pracy laboratorium poprzez zmniej-

szenie liczby błędów wynikających z pracy człowieka 
oraz poprzez zwiększenie precyzji i dokładności uzy-
skiwanych wyników – w skrócie: uzyskanie lepszego 
funkcjonowania laboratorium poprzez uniezależnie-
nie od jakości pracy personelu;

2.  redukcja kosztów odczynnikowych wynikająca z lep-
szej precyzji i dokładności pracy oraz ograniczenia 
liczby dodatkowych analiz będących wynikiem błę-
dów; precyzja, dokładność i powtarzalność systemów 
automatycznych umożliwiają realizację procedur 
laboratoryjnych w znacznie mniejszych objętościach 
reakcyjnych, co również redukuje koszty odczynni-
kowe;

3.  konieczność standaryzacji procedur analitycznych 
oraz możliwość ich transferu między laboratoriami;

4.  braki w zakresie odpowiednio wykwalifikowanego 
personelu laboratoryjnego lub możliwość zastąpienia 
laboranta przez automat przy prostych powtarzalnych 
etapach procedury analitycznej;

5.  zmniejszenie kosztów personelu laboratoryjnego 
poprzez wprowadzenie urządzeń automatycznych, 
które pozwalają na pracę przez 24 godziny na dobę 
i siedem dni w tygodniu, a idąc dalej – 365 dni w roku, 
ponieważ nie chorują i nie biorą urlopu. 
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wadzenie do zmniejszenia liczby transfuzji, poprawy 
bezpieczeństwa leczenia krwią i redukcji kosztów krwio-
lecznictwa. W ciągu ostatniej dekady m.in. w Austra-
lii, Holandii, Zjednoczonym Królestwie i USA podjęto 
inicjatywy krajowe mające na celu optymalizację 
i racjonalizację praktyk transfuzji krwi [13-15]. Objęły 
one opracowanie wytycznych dotyczących leczenia 
krwią, promujących restrykcyjne strategie transfuzji 
i wykorzystanie postępowania alternatywnego wobec 
transfuzji krwi (np. techniki autotransfuzji), a także pro-
wadzenie ustawicznego kształcenia transfuzjologicz-
nego personelu klinicznego prowadzącego leczenie 
krwią i bieżącej analizy wykorzystania krwi w szpitalach. 
Jednocześnie nastąpiła istotna zmiana w podejściu 
do wykorzystania krwi allogenicznej i własnej chorego 
w procesie krwiolecznictwa. W tym nowym podejściu 
terapeutycznym przyjęto zasadę, że krew pacjenta 
jest ważniejsza niż krew dawcy, a leczenie powinno 
opierać się na wykorzystaniu krwi własnej pacjenta, 
a nie krwi allogenicznej. Całokształt nowych działań 
określono mianem Zarządzania Krwią Pacjenta (Patient 
Blood Management, PBM). Stanowi ono zatem oparte 
na dowodach, wielodyscyplinarne i wielozadaniowe 
postępowanie, mające na celu odpowiednie zarządza-
nie własną krwią jako życiowym zasobem pacjenta [13]. 
Zasady te ujęto w postaci tzw. trzech filarów zarządzania 
krwią pacjenta (tab. 1). W 2012 r. WHO zaleciła krajom 
członkowskim stosowanie zasad PBM [16].

Istotną zaletą programów PBM jest to, że prowadzą 
one do identyfikacji chorych narażonych na ryzyko 
transfuzji, zapewniają plan zarządzania, którego celem 
jest zmniejszenie lub wyeliminowanie konieczności 
przetoczeń allogenicznych, a także zmniejszają ryzyko 
transfuzji i rosnące jej koszty. Zmniejszają zatem nieko-
rzystny wpływ trzech głównych czynników, tj. niedo-
krwistości, utraty krwi, ale też transfuzji na wynik lecze-
nia. Wielostronne podejście do chorego ma na celu 
zoptymalizowanie leczenia pacjentów, tak aby można 
było uniknąć przetaczania składników krwi, a jeśli nie 
jest to możliwe, to aby podać pacjentowi najmniej-
szą skuteczną ich dawkę wg wytycznych opartych 
na dowodach (17). Zasadniczo PBM w pierwotnym 
swym założeniu i kształcie dotyczyło pacjentów pod-
dawanych zabiegom chirurgicznym, jednak programy 
PBM zawierają pewne podstawowe elementy uniwer-
salne dla krwiolecznictwa praktykowanego w innych 
niezabiegowych dziedzinach medycyny o znacznym 
zużyciu składników krwi, np. hematologii. Na początku 
2015 r. American Society of Hematology poparło ideę 
upowszechniania programu PBM, wyrażając jednak 
pewne zastrzeżenia dotyczące specyfiki pacjentów 
z chorobami krwi [18]. W dwa lata później wykazano, 
że wdrożenie PBM w intensywnej chemioterapii ostrych 
białaczek i przeszczepianiu komórek krwiotwórczych 
jest bezpieczne oraz prowadzi do znacznego zmniej-
szenia zużycia składników krwi i kosztów leczenia [19]. 

Zasadniczo zmniejszenie ilości transfuzji krwi można 
osiągnąć poprzez przestrzeganie restrykcyjnych wska-
zań do transfuzji oraz stosowanie tzw. postępowania 
alternatywnego wobec transfuzji allogenicznej, które 
m.in. obejmuje:
– pobudzanie krwiotworzenia w wyniku podawa-

nia żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego czy też 
preparatów rekombinowanej erytropoetyny ludz-
kiej ze znacznym wyprzedzeniem w odniesieniu 
do planowej operacji;

– wykorzystanie krwi własnej pacjenta, pobranej 
w różnych rodzajach autotransfuzji;

Coraz powszechniejsza staje się świadomość, 
że nie tylko niedokrwistość,
ale także transfuzja jest niezależnym 
czynnikiem ryzyka dla pacjenta

– zmniejszenie krwawienia chorego w wyniku 
poprawy krzepnięcia na skutek stosowania rekom-
binowanego czynnika VII, leków antyfibrynolitycz-
nych, dezmopresyny [13, 15, 20, 21]. 
Najbardziej istotnym elementem, wspierającym 

wprowadzanie szpitalnego programu PBM promu-
jącego restrykcyjne podejście do transfuzji, jest udo-
wodnienie, że postępowanie takie jest co najmniej nie 
gorsze od tzw. podejścia liberalnego, przyjmującego 
większe wartości stężenia hemoglobiny (Hb) jako 
wskazanie do transfuzji. Poczynając od pionierskiego 
już badania Heberta i wsp. z końca XX w., wyniki kilku 
dobrze zaplanowanych prób klinicznych wykazały 
brak wyższości podejścia liberalnego nad restryk-
cyjnym w różnych grupach chorych, od pacjentów 
w stanie krytycznym w oddziale intensywnej tera-
pii do chorych z ostrym krwawieniem z przewodu 
pokarmowego [22-24]. Pozwoliły one na sformuło-
wanie przez organizacje zarządzające krwiolecznic-
twem oraz towarzystwa naukowe wielu specjalności 
wytycznych przetaczania krwi w oparciu o podejście 
restrykcyjne [25-27]. 

Niektóre istotne punkty docelowe 
i przykłady skuteczności PBM 

1.   Wykrycie i leczenie 
niedokrwistości przedoperacyjnej 

Niedokrwistość przedoperacyjna jest częstym zjawi-
skiem u pacjentów oddziałów zabiegowych. W jednym 
z badań stwierdzono ją u 19%, a w innym u 22-75% 
chorych poddawanych operacjom jelita grubego i 34% 
pacjentów przed innymi zabiegami niekardiochirurgicz-
nymi [11, 12]. Jest to najczęściej niedokrwistość z nie-
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Transfuzja krwi jest istotnym elementem współ-
czesnego leczenia. Zastosowana właściwie może 
uratować życie bądź poprawić stan zdrowia cho-

rego. Jednak, podobnie jak w przypadku wielu innych 
interwencji leczniczych, terapia ta obarczona jest ryzy-
kiem wystąpienia ostrych lub późnych powikłań, w tym 
przeniesienia czynników zakaźnych. 

Niekorzystne zjawiska 
w krwiodawstwie i krwiolecznictwie 
Przetoczenia składników krwi należą do najbardziej 
nadużywanych metod leczenia we współczesnej medy-
cynie. Obecnie jednak jesteśmy świadkami szeregu 
zjawisk, które w zasadniczy sposób powinny zmienić 
nasze podejście do krwiolecznictwa, a przede wszyst-
kim oprzeć je na racjonalnych dowodach, mając także 
świadomość możliwego niedoboru krwi [1]. Musi być 
uwzględniony postępujący proces starzenia się ludno-
ści w krajach rozwiniętych, który z jednej strony spo-
woduje zwiększone zapotrzebowanie na składniki krwi, 
z uwagi na wzrost zachorowań na choroby wymagające 
przetoczeń krwi u osób w starszym wieku, z drugiej 
zaś doprowadzi do zmniejszania liczby krwiodawców 
z powodu przekraczania górnej granicy wieku odda-
wania krwi [2-4]. Z kolei konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa krwi i niedopuszczenia do przeniesienia 
drogą transfuzji znanych, nowych lub nawracających 
czynników chorobotwórczych będzie wymagała stałej 
czujności i zaangażowania personelu służby krwi oraz 
nakładów finansowych [1]. Coraz powszechniejsza staje 
się także świadomość, że nie tylko niedokrwistość, ale 
także transfuzja jest niezależnym czynnikiem ryzyka 
dla pacjenta [1, 5]. Stanowi także kompleksową usługę 
z udziałem wielu różnych miejsc generowania kosztów 
w szpitalu, co zwiększa koszt samego składnika krwi 
[1, 6]; w Australii koszty związane z przetaczaniem 
składników krwi stanowią 7,8% wydatków szpitala 
na leczenie pacjentów intensywnej terapii [7]. 

Szereg zjawisk zachodzących we współczesnym krwiodawstwie 
i krwiolecznictwie wymusza konieczność racjonalnego leczenia krwią 
i zmianę dotychczas stosowanych praktyk jej przetaczania.

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zużycie 
krwi, a bezpośrednio na stan zdrowia pacjenta, jest prze-
strzeganie wskazań do przetaczania krwi. O tym, że nie 
są one przestrzegane, świadczą wyniki prowadzonych 
w ostatnich latach badań nad prawidłowością przeta-
czania składników krwi, potwierdzane w praktyce przez 
zjawisko znacznego zróżnicowania zużycia krwi w róż-
nych szpitalach przy tego samego rodzaju terapiach czy 
operacjach. W jednym z badań zasadności przetoczeń 
u stabilnych, niekrwawiących pacjentów w typowych 
scenariuszach klinicznych w różnych dziedzinach medy-
cyny zabiegowej i niezabiegowej na podstawie analizy 
494 artykułów uznano, że przetoczenie krwi było celowe 
w 11,8% scenariuszy, niecelowe – w 59,5%, a o niepew-
nym znaczeniu – w 28,9% [8]. W dużej analizie 39 badań 
obserwacyjnych w Chinach obejmujących 75 132 przy-
padków transfuzji krwi oceniono, że ogółem 37,3% z nich 
było nieuzasadnionych, w tym 56,3% transfuzji osocza, 
30,9% krwinek czerwonych, 25,2% krioprecypitatu 
i 14,1% płytek krwi. Natomiast odsetek nieuzasadnionych 
transfuzji w oddziałach operacyjnych wyniósł 47,5% i był 
istotnie większy niż w oddziałach niezabiegowych (25,8%) 
[9]. Nieuzasadnione przetaczania KKCz mają także miejsce 
w oddziałach intensywnej terapii [10]. Przykładem dość 
dowolnego i nieopartego o racjonalne podstawy stoso-
wania krwi są operacje chirurgiczne, szczególnie kolek-
tomia i pankreatoduodenektomia, a zwłaszcza zabiegi 
ortopedyczne. Zużycie krwi było większe w dużych 
ośrodkach medycznych [11]. W Austrii wykazano znaczne 
zróżnicowanie zużycia krwi w trakcie tych samych stan-
dardowych, planowych operacji w oddziałach chirurgii, 
ortopedii i kardiochirurgii w 18 szpitalach [12]. Opisane 
wyżej zjawiska budzą uzasadniony niepokój i wymagają 
podjęcia zdecydowanych działań.

 
Nowe rozwiązania w krwiolecznictwie 
W niektórych krajach prowadzone są szeroko zakrojone 
badania i wdrażane programy mające na celu dopro-

Ryszard Pogłód
Zakład Transfuzjologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

Zarządzanie
krwią pacjenta
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FILAR I FILAR II FILAR III

Jak najlepiej wykorzystaj 

dostępną masę krwinek czerwonych 

pacjenta

Zmniejsz utratę krwi/ 

krwawienie

Wykorzystaj i zwiększ fizjologiczną rezerwę 

niedokrwistości

• badaj, wykryj i ustal przyczynę 

niedokrwistości (np. sideropenia, 

niedokrwistość w chorobach 

przewlekłych)

• zidentyfikuj pacjentów z ryzykiem 

krwawienia (wywiad rodzinny, 

przyjmowane leki) 

• oceń i zwiększ tolerancję niedokrwistości

• zbierz wywiad dotyczący uprzednich krwawień 

u chorego i sporządź plan leczenia

• lecz zaburzenia i choroby 

będące przyczyną niedokrwistości

• zmniejsz ryzyko krwawienia 

i lecz krwawienie

• oceń spodziewaną utratę krwi w odniesieniu 

do jej tolerancji przez pacjenta 

• przerwij leczenie lekami 

powodującymi niedokrwistość

• zmniejsz jatrogenną utratę krwi, 

np. w wyniku pobierania krwi do badań
• popraw wydolność krążeniowo-oddechową

• ustal, czy niedokrwistość nie jest 

przeciwwskazaniem do planowej 

operacji

• rozważ przeprowadzenie planowej 

autotransfuzji przedoperacyjnej (PAD)
• stosuj restrykcyjne progi transfuzji

I   OKRES PRZEDOPERACYJNY

FILAR I FILAR II FILAR III

• kontroluj niedokrwistość i niedobór żelaza

• pobudzaj erytropoezę 

• kontroluj i natychmiast lecz 

krwawienie pooperacyjne 

• unikaj wtórnego krwawienia

• zwiększ dowóz tlenu

• kontroluj przyjmowane leki i oceń interakcje 

między nimi jako przyczynę niedokrwistości

• stosuj techniki pooperacyjnego 

odzyskiwania krwi
• zmniejsz zużycie tlenu

• utrzymuj pacjenta w cieple 
• polepsz tolerancję niedokrwistości 

pacjenta

• zmniejsz pobieranie krwi do badań 
• unikaj zakażeń/jak najwcześniej 

lecz zakażenia

• kontroluj leczenie przeciwkrzepliwe/

hemostatyczne

• stosuj restrykcyjne podejście 

do transfuzji krwi

III  OKRES POOPERACYJNY

FILAR I FILAR II FILAR III

• dopasuj termin zabiegu operacyjnego z okresem 

uzyskanej poprawy erytropoezy (optymalne 

wartości morfologii krwi) 

• stosuj techniki chirurgiczne 

oszczędzające krew 

• wykonuj dokładną hemostazę 

śródoperacyjną 

• stosuj chirurgiczne i anestezjologiczne 

techniki autotransfuzji

• zwiększ wydolność krążeniowo- 

-oddechową

• polepsz wentylację i utlenowanie 

krwi

• stosuj restrykcyjne podejście 

do transfuzji

• zapobiegaj zaburzeniom krzepnięcia 

krwi/stosuj leki o działaniu 

hemostatycznym

• stosuj pozycjonowanie i ogrzewanie 

pacjenta

II   OKRES OPERACYJNY

Tab. 1. Zasady PBM z uwzględnieniem trzech filarów postępowania w okresie okołooperacyjnym [13, 15]
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doboru żelaza, rzadziej niedokrwistość w przebiegu 
chorób przewlekłych. Po rozpoznaniu niedokrwistości, 
podając preparaty żelaza bądź rekombinowanej ery-
tropoetyny, można doprowadzić do skutecznego jej 
wyleczenia. Wykrycie i leczenie niedokrwistości przed 
operacją zdecydowanie zmniejszy zapotrzebowanie 
na transfuzję krwi w trakcie i po operacji. Wykazano, 
że u chorych, którym przetaczano krew w trakcie ope-
racji, trzykrotnie częściej stwierdzano przed operacją 
niedokrwistość niż u tych, u których niedokrwistość 
nie występowała [12]. Istotne jest zatem odpowied-
nio wczesne, tj. co najmniej 28 dni przed planowaną 
operacją, oznaczenie stężenia Hb i żelaza w surowicy, 
a osób w wieku > 60 lat – także witaminy B12 i kwasu 
foliowego. 

2.   Zmniejszenie jatrogennych strat krwi 
Często niebraną pod uwagę przyczyną niedokrwisto-
ści z powodu utraty krwi jest nadmierne i nieuzasad-
nione pobieranie krwi do badań, zwłaszcza w oddzia-
łach intensywnej opieki medycznej. Wieloośrodkowe 
badanie prospektywne przeprowadzone na 1136 
pacjentach 145 szpitali wykazało, że u 45,9% chorych 
wykonywano ≥ 5 pobrań na dobę [28]. Pobranie próbki 
krwi, zwykle o średniej objętości 10,3 ml, skutkowało 
średnią dzienną stratą 41,4 ml krwi. Zjawisko nadmier-
nego pobierania krwi do badań w tych oddziałach 
może przesadnie, ale dość trafnie charakteryzuje okre-
ślenie: „wampiryzm oddziału intensywnej terapii” [29]. 
Liczbę niepotrzebnych badań można zmniejszyć przez 
zidentyfikowanie problemu, następnie odpowiednie 
kształcenie lekarzy dotyczące zasadności wykonywa-
nych badań.

3.   Prowadzenie szkoleń, bieżące 
nadzorowanie zużycia krwi w szpitalu, 
komputeryzacja zamówień, reagowanie 
na nieuzasadnione zamawianie krwi 

Istotnymi elementami skuteczności PBM na poziomie 
szpitala są: kształcenie leczących składnikami krwi, kon-
trola bieżącego zużycia krwi, wprowadzanie elektro-
nicznych zamówień na krew i elektronicznych monitów 
w skomputeryzowanym systemie zamówień na krew, 
który wskazuje, kiedy pacjent może nie wymagać trans-
fuzji w oparciu o wartości morfologii krwi. Elektroniczne 
alarmy mogą być też użyteczne w powiadamianiu 
chirurgów, w sytuacji kiedy u pacjenta wykryto niedo-
krwistość, tak aby niedokrwistość mogła być leczona 
przed zabiegiem [30-33].

Przykłady poprawy zużycia krwi 
w skali lokalnej i globalnej 
W 2010 r. w Stanford Hospital w USA, szpitalu o dużym 
zużyciu krwi, wprowadzono komputerowy system 
zamówień składników krwi. W chwili zamawiania skład-
nika krwi system sprawdzał aktualne wyniki morfologii 
krwi pacjenta. Jeśli badanie to wykazało brak wskazań 
do transfuzji KKCz, na ekranie zamawiającego pojawiał 
się alarm przypominający wytyczne krwiolecznictwa, 
z jednoczesną prośbą o uzasadnienie zamówienia. 
W wyniku tej innowacji liczba transfuzji KKCz w latach 
2009-2013 zmniejszyła się o 24%. Wraz ze spadkiem czę-
stości transfuzji doszło do zmniejszenia śmiertelności, 
średniej długość pobytu i liczby readmisji pacjentów 
oraz kosztów leczenia [31]. Z kolei analiza skuteczno-
ści praktyk PBM w 7 innych szpitalach amerykańskich 
w okresie 2007-2015 wykazała zmniejszenie liczby 
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przetoczonych KKCz, FFP i KKP odpowiednio o 29,9%, 
24,8% i 25,7% [34]. 

Wdrożenie zasad PBM w poszczególnych szpitalach 
przekłada się oczywiście na zmniejszenie niezasadnych 
transfuzji w skali całego kraju. I tak np. w USA ilość 
przetoczonej krwi w latach 2008-2011 zmniejszyła się 
o 8% i wykazuje dalszą tendencję zniżkową, a w Holan-
dii okresie dekady 2000-2009 spadek zużycia wyniósł 
prawie 12% [35-37].

Reasumując
PBM może zmniejszyć potrzebę allogenicznych trans-
fuzji krwi, ich niekorzystny wpływ na wynik leczenia 
i koszty opieki zdrowotnej, zapewniając jednocześnie, 
że zachowane zostanie bezpieczeństwo pacjenta, 
a składniki krwi będą dostępne dla pacjentów, którzy 
ich rzeczywiście potrzebują.  
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2019

1-6.09 Warszawa  
62. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
www.ptchem.pl

22-23.01Białystok
Warsztaty: COST Workshop on Solution 

Chemistry of TCEs 
www.solchem.costnotice.eu

13-15.03 Warszawa
21. Międzynarodowe Targi Analityki 

i Technik Pomiarowych EUROLAB  
www.targieurolab.pl 

26-29.03

11-12.04

Warszawa 
25. Międzynarodowe Targi Automatyki 

i Pomiarów AUTOMATICON
www.automaticon.pl

13-15.05 Kołobrzeg  
XXV Sympozjum Klubu POLLAB (I tura) 

www.pollab.pl 

25-27.06  Lublin  
XII Ogólnopolskie Sympozjum 

„Nauka i przemysł – metody spektroskopowe 
w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” 

www.npms.umcs.lublin.pl

9-11.09Miejsce w trakcie ustalania
XXV Sympozjum Klubu POLLAB (II tura) 

www.pollab.pl

14.11 Katowice 
IV Konferencja 

„Badania jakości wód i ścieków w praktyce”
www.konferencjalaboratorium.elamed.pl 

Toruń  
VI Konferencja naukowa „Monitoring i analiza 
wody. Chromatograficzne metody oznaczania 
substancji o charakterze jonowym”
www.chem.uni.torun.pl

10-11.03

13-15.03 Warszawa
8. Międzynarodowe Targi Techniki 
Kryminalistycznej CRIMELAB 
www.crimelab.pl

Katowice  
IV Konferencja „Perspektywy rozwoju 
laboratoriów badawczych”  
www.perspektywylaboratoriow.elamed.pl  

15-16.05 Warszawa 
Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego 
i Kosmetycznego PCI DAYS 
www.pcidays.pl 

23-25.09 Kraków  
Central European Congress of Life Sciences 
EUROBIOTECH 
www.eurobiotech.krakow.pl

26-27.11 Kraków  
Konferencja „Life Science Open Space” 
www.lifescienceopenspace.pl/konferencja
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24-25.05 Kraków
Konferencja naukowo-szkoleniowa 
oddziału małopolskiego PTDL
www.ptdl.pl

7-8.02Boszkowo k. Leszna 
Konferencja naukowo-szkoleniowa 

oddziału lubuskiego PTDL
www.ptdl.pl

13-15.03Warszawa 
21. Międzynarodowe Targi Analityki 

i Technik Pomiarowych EuroLab 
www.targieurolab.pl

23.03 
Szczecin

XX Konferencja „Postępy w diagnostyce 
chorób autoimmunologicznych”

„Problemy diagnostyczne i terapeutyczne 
w niedokrwistościach. 

Zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej 
w ujęciu laboratoryjnym i klinicznym”

www.konferencja.szczecin.pl

9.04 Katowice 
XXIV Międzynarodowy Kongres 

Otwartego Systemu Opieki Zdrowotnej 
„Szpital w strukturze opieki zdrowotnej”

www.osoz.pl

19-23.05 Barcelona 
23. Europejski Kongres Chemii Klinicznej 

i Medycyny Laboratoryjnej 
(IFCC-EFLM EuroMedLab) 

www.euromedlab2019barcelona.org/2019/
home

10-12.06Józefów k.Warszawy 
Konferencja „Medycyna laboratoryjna 2019”

www.ptdl.pl

21-22.11Białobrzegi 
Konferencja naukowo-szkoleniowa 

oddziału warszawskiego PTDL 
www.ptdl.pl

Jurata
Konferencja naukowo-szkoleniowa 
oddziału gdańskiego i słupskiego PTDL 
www.ptdl.pl

28.02-1.03

21-22.03 Warszawa
Konferencja „Jak stworzyć nowoczesne 
i profesjonalnie funkcjonujące MLD”
www.bb-med.pl

6.04  Białystok
VI Ogólnopolska Konferencja 
„Wschodząca Diagnostyka”
www.facebook.com/wschodzacadiagnostyka

16-17.05  Szklarska Poręba 
Konferencja naukowo-szkoleniowa 
oddziału dolnośląskiego i opolskiego PTDL
www.ptdl.pl

26-27.09  Międzyzdroje 
Konferencja naukowo-szkoleniowa 
oddziału szczecińskiego PTDL
www.ptdl.pl

26-27.11 Kraków
Konferencja „Life Science Open Space”
www.lifescienceopenspace.pl/konferencja

10-12.01 Warszawa
XIII Zjazd Naukowy 
Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce 
www.kml.org.pl
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POŚWIĘCONE 
FUNKCJONOWANIU MLD

   Poznaj najnowsze techniki i technologie 
wykorzystywane w laboratoriach.

   Dowiedz się, w jaki sposób efektywnie 
zarządzać i optymalizować procesy 
w Twoim laboratorium.

   Bądź na bieżąco z nowelizacjami 
przepisów prawnych oraz poznaj ich 
interpretacje.

   Zyskaj cenną wiedzę, z której będziesz 
mógł skorzystać w codziennej pracy.

Dołącz do grona 
prenumeratorów!

Prenumerata roczna

126 zł brutto
(100 zł netto + 8% VAT oraz koszty pakowania i wysyłki) 

W W W. L M . E L A M E D . P L
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 INDEKS FIRM
COMPANIES INDEX

Formy i sposoby dzia ania Klubu to m.in.:
  organizowanie spotka  cz onków Klubu, sekcji i komisji 

problemowych;
  organizowanie sympozjów, konferencji, 

seminariów i szkole ;
  publikowanie materia ów informacyjnych, 

szkoleniowych oraz wydawanie biuletynów;
 organizowanie PT/ILC;
 podejmowanie inicjatyw, opiniowanie dokumentów;
 udzia  w pracach organizacji mi dzynarodowych;
  promocja i wymiana do wiadcze  

i osi gni  cz onków Klubu. 

Do cz do nas – zapraszamy!
www.pollab.pl

Klub POLLAB zrzesza blisko 500 cz onków rzeczywistych; 
jest elitarnym Klubem z tradycjami, szanowan  i rozpoznawaln  
organizacj  w Polsce i Europie.

Cel Klubu – wspieranie wspó pracy mi dzy laboratoriami 
i innymi organizacjami oraz wymiana do wiadcze  
w zakresie praktycznego wdra ania systemów zarz dzania, 
postanowie  norm i przepisów prawa.

9 sekcji bran owych
 Bada  Materia owych
  Elektryczno-Mechaniczna 

i rodków Transportu
  Laboratoriów Budowlanych
  Laboratoriów Chemicznych 

POLLAB-CHEM/EURACHEM-PL
  Laboratoriów Wzorcuj cych
  Ochrony rodowiska
  PETROL-GAZ
  Przemys u Tekstylnego i Skórzanego
  ywno ci i Zdrowia

2 komisje problemowe
  ds. Auditorów
  ds. Metrologii

Sekretariat Klubu POLLAB
02-699 Warszawa, ul. K obucka 23A

tel. 22 46 45 503, faks 22 46 45 556
e-mail: sekretariat@pollab.pl

Laureat 
Polskiej Honorowej 

Nagrody Jako ci 2010
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I N D E K S  F I R M  /  C O M P A N I E S  I N D E X

NAZWA I ADRES FIRMY  
/ NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CHARACTERISTICS OF THE ACTIVITY

BIOGENET Sp. z o.o.

05-420 Józefów k. Otwocka, ul. Parkingowa 1
tel. +48 22 463 80 40, fax +48 22 417 31 98
e-mail: biogenet@biogenet.pl
biogenet.pl

Kontakt handlowy:
Iwona Nowak – kierownik sprzedaży
tel. +48 22 463 80 42, fax +48 22 417 31 98
tel. kom. +48 512 867 845
e-mail: i.nowak@biogenet.pl

Sprzedaż i serwis urządzeń laboratoryjnych, takich jak: komory 
laminarne BIOHAZARD, komory laminarne z pionowym 
i poziomym przepływem powietrza, komory do zwierzętarni, 
komory do pracy czystej, komory do PCR, inkubatory CO2/O2, 
inkubatory z wytrząsaniem, stacje robocze do prac na komórkach 
macierzystych, zamrażarki niskotemperaturowe, zamrażarki 
i chłodziarki laboratoryjne, urządzenia do dekontaminacji, 
zbiorniki LN2, wirówki laboratoryjne, worteksy, wytrząsarki, 
rotatory, kołyski laboratoryjne, homogenizatory ultradźwiękowe, 
pipety i pipetory, czytniki wielodetekcyjne, czytniki ELISA, 
płuczki mikropłytek, stacje pipetujące, termocyklery, urządzenia 
do elektroforezy, systemy dokumentacji żeli, systemy do IVF, 
agregometry i odczynniki do agregometrów, wyposażenie 
zwierzętarni, wagi laboratoryjne. Produkcja nowoczesnych 
komór klimatycznych i fitotronowych.

Sales and service of laboratory equipment such as: 
BIOHAZARD cabinets, horizontal and vertical laminar flow 
cabinets, animal chambers, clean bench chambers, PCR 
cabinets, CO2/O2 incubators, shaker-incubators, stem cell 
working chambers, ultra low freezers, laboratory freezers 
and refrigerators, equipment for decontamination, LN2 
dewars, laboratory centrifuges, vortexes, shakers, rotators, 
laboratory rockers, ultrasonic desintegrators, pipettes 
and pipettors, multidetection readers, ELISA readers, 
microplate washers, pipetting stations, thermal cyclers, 
electrophoresis systems, gel documentation systems, 
IVF systems, aggregometers and reagents, animal house 
equipment, laboratory balances. Production of modern 
climatic and plant growth chambers.

DONSERV WOJCIECH KACA
I okł., str. 15

02-495 Warszawa, ul. Michała Spisaka 31
tel. +48 22 863 19 30
e-mail: info@donserv.pl
www.donserv.pl

Kontakt handlowy:
Wojciech Kaca – właściciel
tel. +48 22 863 19 30
fax  +48 22 863 19 33
tel. kom. +48 602 191 869
e-mail: wojciech.kaca@donserv.pl

DONSERV został założony w 1989 roku. Jesteśmy firmą 
ze 100-proc. prywatnym polskim kapitałem. Oferujemy 
sprzęt laboratoryjny i przemysłowy dla następujących branż: 
przemysł chemiczny, spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, 
kosmetyczny, petrochemiczny, metalurgiczny, biotechnologia, 
biologia, mikrobiologia, badanie i ochrona środowiska. 
Działamy na podstawie bezpośrednich umów z producentami 
danego asortymentu. Przeprowadzamy montaż i szkolenie 
w zakresie obsługi oraz eksploatacji zakupionej 
aparatury. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Nasi przedstawiciele handlowi oraz inżynierowie 
serwisowi odbywają regularne szkolenia u producentów 
oferowanej aparatury. Kompetentna, miła i szybka obsługa 
oraz kompleksowe podejście do tematu – to nasze zadania, 
które realizujemy w codziennych kontaktach z Państwem. 
Opinie naszych klientów są dla nas niezwykle istotne. Państwa 
propozycje są zawsze brane pod uwagę przy modyfikacji 
i powiększaniu naszej oferty.

DONSERV is a Polish company that was established 
in 1989. We offer a wide range of equipment for 
laboratories and industry. You can find our products 
in various branches like: chemical, food and 
beverage, pharmaceutical, cosmetics, petrochemical 
etc. We cooperate very closely with producers. 
We provide equipment installation and training of the 
maintenance and operation of equipment we offer. 
We provide warranty and post-warranty services. 
Our sales representatives and engineers participate 
in trainings at the producer’s headquarters. We are 
focused on effective and quick customer service. Your 
opinion is very important for us thus it is taken into 
consideration while we try to improve our offer for you.

FIRMA CZYLOK FRANCISZEK CZYLOK

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 336
tel. +48 32 470 74 95, +48 32 470 75 02
e-mail: i.sitkowski@czylok.com.pl
www.czylok.com.pl

Kontakt handlowy:
Ireneusz Sitkowski
– specjalista ds. techniczno-handlowych
tel. +48 32 470 75 01
tel. kom. +48 517 262 458
e-mail: i.sitkowski@czylok.com.pl

Nasza firma od 1990 roku prowadzi działalność w zakresie 
projektowania i produkcji urządzeń grzejnych o maksymalnej 
temperaturze pracy do 1800°C. Jesteśmy firmą inżynierską 
i wiodącym producentem pieców laboratoryjnych oraz 
do termicznej obróbki szkła na rynku krajowym.
Główne kierunki naszej działalności to: 
–  piece i urządzenia laboratoryjne,
–  piece do termicznej obróbki szkła,
–  piece i urządzenia do obróbki cieplnej,
–  piece do topienia metali,
–  specjalistyczne urządzenia grzejne.
W zakresie swojej działalności prowadzimy szeroko zakrojoną 
współpracę z wieloma firmami i laboratoriami, w tym także 
z instytutami naukowymi i badawczymi. W naszej firmie 
powstało wiele urządzeń stanowiących bazę dydaktyczno-
badawczą na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Our company has been operating since 1990 in the 
design and manufacture of heating equipment with 
maximum temperatures of up to 1800°C. We are 
an engineering company and a leading manufacturer 
of laboratory furnaces and furnaces for the thermal 
processing of glass on the domestic market.
The main directions of our operations are: 
–  furnaces and laboratory equipment,
–  furnaces for the thermal processing of glass,
–  furnaces and heat treatment equipment,
–  furnaces for melting metals,
–  specialized heating devices.
In terms of our operations we extensively cooperate with 
many companies and laboratories, including scientific 
and research institutes. In our company, a number 
of devices has been developed, forming the didactic 
and research basis throughout Poland and abroad.

IKA POL
str. 14

02-793 Warszawa 
ul. Przy Bażantarni 4/6
tel. +48 22 649 24 05
fax +48 22 859 14 39
e-mail: info@ikapol.pl
www.ikapol.pl

Przedstawiciel w Polsce firmy IKA WERKE GmbH i ELTRA GmbH. 
Działalność firmy obejmuje: doradztwo techniczne, dystrybucję 
i handel sprzętem laboratoryjnym, pomiarowo-analitycznym 
i produkcyjnym:
–  sprzęt laboratoryjny: mieszadła magnetyczne, mieszadła 

mechaniczne, homogenizatory, wytrząsarki, młynki, łaźnie 
wodne, płyty grzewcze, pompy próżniowe i perystaltyczne, 
wyparki, ekstraktory substancji stałych, reaktory laboratoryjne; 
– sprzęt pomiarowo-analityczny: gniotowniki/zetowniki, 
elektrolizery, kalorymetry, termograwimetry, analizatory 
C,  S,  N, O, H, CO2;

–   sprzęt produkcyjny – pojemnościowy: homogenizatory, 
turbotrony, rototrony;

–   sprzęt przepływowy: homogenizatory, dispax reaktory, 
młyny koloidalne;

–   emulgatory – mieszalniki (o poj. 10-4000 l) – dla substancji 
o różnej lepkości.

IKAPOL – representative of IKA Werke GmbH and ELTRA 
GmbH in Poland.
The company’s operations include technical support, 
distribution and sales of equipment for laboratory 
application, measurement, analysis, and production:
–   laboratory equipment – magnetic stirrers, overhead 

stirrers, homogenizers, shakers, mills, water baths, 
hotplates, vacuum and peristaltic pumps, evaporators, 
extractors of solids, laboratory reactors;

–   measuring and analytical equipment – crushers, 
electrolysers, calorimeters, thermogravimeters, 
C, S, N, O, H and CO2 analyzers;

–   manufacturing equipment: homogenizers, Dispax 
reactors, colloid mills;

–   mixers (of 10-4,000 l capacity) – for substances 
of different viscosity.
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ALAB Sp. z o.o.  
I okł., III okł.

00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30, lok. 222
tel. +48 22 349 60 10, fax +48 22 349 60 33
tel. +48 22 349 60 21
e-mail: alab@alab.com.pl
www.alab.com.pl

Kontakt handlowy:
Szymon Borek – product manager
tel. +48 22 349 60 14
tel. kom. +48 665 787 314
e-mail: szymon.borek@alab.com.pl

Od ponad 25 lat firma zajmuje się dostarczaniem nowoczesnych 
produktów i rozwiązań do laboratoriów. Obejmują one: 
urządzenia i meble laboratoryjne, doradztwo i wsparcie 
merytoryczne. Współpraca z renomowanymi producentami 
zapewnia wysoką jakość i innowacyjność oferowanych rozwiązań. 
W naszej ofercie mamy wiele nowoczesnych oraz unikatowych 
urządzeń, które wyznaczają trendy na rynku, tj. cytometry 
spektralne czy systemy obrazowania niewybarwionych komórek. 
Do naszych strategicznych dostawców należą bardzo znane 
firmy, tj.: Thermo Scientific, Sony, NanoEntek, Zeiss, Baker 
Ruskinn, Fluidigm, Grundium, Polon Poznań.

ALAB has been providing advanced products and 
professional solutions for laboratories since 1987. 
They include a wide range of laboratory equipment and 
furniture, backed up by advice and after-sales service. 
Long-term cooperation with leading manufacturers 
guarantees high quality and innovative products in our 
portfolio. We can offer a number of modern and unique 
devices which create new trends, like spectral flow 
cytometers or dye-free cell imaging systems. The list 
of our strategic suppliers consists of well-know names: 
Thermo Scientific, Sony, NanoEntek, Zeiss, Baker Ruskinn, 
Fluidigm, Grundium, Polon Poznań.

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. 

87-100 Toruń, ul. Polna 21
tel. +48 56 655 05 49
fax +48 56 623 41 04
e-mail: alchem@alchem.com.pl
www.alchem.com.pl

Wiodący dostawca wyposażenia, usług i rozwiązań 
wykorzystywanych we wszystkich typach laboratoriów. 
Zatrudniamy ponad 80 pracowników w 8 oddziałach oraz 
głównych miastach Polski (Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk, 
Kielce, Kraków, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Rzeszów, 
Stargard, Toruń, Wrocław, Warszawa), dzięki czemu utrzymujemy 
stały kontakt z klientami, na miejscu w ich laboratoriach.  
W naszym portfolio znajdą Państwo odczynniki, materiały 
eksploatacyjne, aparaturę i meble laboratoryjne większości 
renomowanych producentów, a dzięki ścisłej współpracy 
ze światowymi sieciami dystrybucji jesteśmy w stanie zrealizować 
niemal każde zamówienie. Naszą działalność opieramy 
na fachowym doradztwie, przeszkolonej kadrze i kompleksowym 
wsparciu, począwszy od projektu, przez cały proces sprzedażowy, 
a skończywszy na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.  
Dzięki największemu w Polsce branżowemu magazynowi 
zlokalizowanemu w Toruniu, zapewniamy dostawy 
najpopularniejszych produktów nawet w 48 godzin.

A leading business partner providing supplies, services 
and solutions for all types of laboratories in Poland. 
Present on the Polish market for over 20 years, 
employing over 80 workers in 8 branches and satellite 
locations in the main cities of Poland (Białystok, 
Bielsko-Biała, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Ostrów 
Wielkopolski, Poznań, Rzeszów, Stargard, Toruń, Wrocław, 
Warszawa). We stay really close to our customers. 
Our broad offer includes reagents, consumables, 
laboratory equipment and furniture of most leading 
world and Polish manufacturers. Due to strong relations 
with European distribution networks we are able 
to satisfy any laboratory need. Our highly experienced 
engineers, trained product managers and sales 
team provide support from planning and the project 
phase, to the entire delivery process and in the end 
providing installation and maintenance services. 
Quick deliveries within 48 hours are possible thanks 
to the biggest laboratory supply warehouse in Poland, 
located in Toruń.

ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k.

04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 23
tel. +48 22 646 26 60, +48 22 646 26 85 
fax +48 22 646 26 69
e-mail: info@anchem.pl
www.anchem.pl

Kontakt handlowy:
Mariusz Malczewski – prezes
tel. +48 22 646 26 60
tel. kom. +48 602 214 239
e-mail: mm@anchem.pl

ANCHEM jest autoryzowanym dystrybutorem renomowanych 
producentów aparatury analitycznej i sprzętu laboratoryjnego. 
Specjalizujemy się w analizie instrumentalnej, głównie z zakresu 
chemii organicznej w zastosowaniach do badań naukowych, 
kontroli jakości w przemyśle i w ochronie środowiska. Udzielamy 
konsultacji przy wyborze sprzętu, zapewniamy uruchomienie, 
szkolenia z obsługi i serwis wszystkich oferowanych urządzeń. 
Współpracujemy m.in. z: Thermo Scientific (chromatografy 
gazowe oraz cieczowe; spektrometry mas GC-MS, LC-MS, 
IR-MS, HR-MS; analizatory fotometryczne, a także szeroki wybór 
akcesoriów); Restek (kolumny do GC i HPLC, akcesoria i części 
zużywalne do chromatografii); Hamilton (strzykawki, pipety, 
automatyczne dozowniki); Claind (laboratoryjne generatory 
gazów); Unity Scientific (analizatory NIR – analiza wilgotności, 
tłuszczów, białek i inne związki organiczne); Syft (spektrometry 
mas do analizy lotnych związków organicznych VOC); Opsis 
(aparaty Kjeldahla i Soxhleta) i in.

ANCHEM is an authorized distributor of analytical 
instruments and laboratory equipment providing 
you with complete installations, training and service 
as well as consulting while choosing proper applications. 
Specialising in instrumental analysis, mainly in the field 
of organic chemistry, we offer solutions for either scientific 
reasearch or quality control during the production process 
but also environment and food safety. We represent 
leading companies such as: Thermo Scientific (gas and 
liquid chromatographs, mass spectrometers GC-MS, LC-
MS, HR-MS, IR-MS, photometric analysers including 
a wide range of accessories and consumables); Restek 
(columns for GC and HPLC, accessories and consumables 
for chromatographs); Hamilton (syringes, pipettes, 
digital syringes); Claind (laboratory gas generators); 
Unity Scientific (NIR analysers – analysis of moisture, 
fat, protein and other organic compounds); Syft (mass 
spectrometers for VOC analysis); Opsis (Kjeldahl and 
Soxhlet analysers) and many more.

ANTON PAAR POLAND Sp. z o.o.

02-854 Warszawa, ul. Hołubcowa 123
tel. +48 22 395 53 90
e-mail: info.pl@anton-paar.com
www.anton-paar.com

Kontakt handlowy:
Piotr Kubas
e-mail: info.pl@anton-paar.com

Firma Anton Paar tworzy nowe rozwiązania i produkuje urządzenia 
pomiarowe wykorzystywane w badaniach, rozwoju i procesach 
kontroli jakości na całym świecie, jak również zapewnia 
użytkownikom wsparcie techniczne i doradztwo aplikacyjne. 
Firma Anton Paar jest światowym liderem w dziedzinach 
pomiaru gęstości i oznaczania stężenia rozpuszczonego 
CO2, a także analizy właściwości przepływu i płynięcia 
oraz odkształcalności materiałów. Do klientów Anton Paar 
należą między innymi: najwięksi producenci napojów 
bezalkoholowych, browary, przedsiębiorstwa branży 
petrochemicznej, producenci żywności, podmioty działające 
na rynku chemicznym i farmaceutycznym.

Anton Paar develops, produces, distributes and 
provides support for analytical instruments used 
in research, development and quality control worldwide. 
Anton Paar is the world market leader in the field 
of density measurement, the determination of dissolved 
CO2 and the analysis of materials deformation and flow 
behaviour. The customers of Anton Paar include the 
biggest international soft drink producers, breweries, 
petroleum, food, chemical and pharmaceutical 
companies, and many more.
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LABSTAND PPU
str. 16

60-308 Poznań, ul. Grunwaldzka 114
tel. +48 61 867 28 47, +48 61 662 00 99
fax +48 61 662 02 61
tel. kom. +48 726 701 700
e-mail: biuro@labstand.com.pl
www.labstand.com.pl

Kontakt handlowy:
Małgorzata Bebejewska
– kierownik laboratorium
tel. +48 61 867 28 47,
e-mail: labstand@labstand.com.pl

Firma LabStand jest akredytowanym laboratorium wzorcującym. 
Posiadamy certyfikat akredytacji potwierdzający spełnienie 
wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025, 
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji – sygnatariusza 
porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego 
uznawania świadectw wzorcowania – uznawany w kraju 
i na świecie.
Od 2000 roku zajmujemy się produkcją certyfikowanych 
materiałów odniesienia oraz wzorcowaniem (kalibracją) 
przyrządów pomiarowych. Z naszych usług korzystają klienci 
z Polski oraz Europy z różnych branż (laboratoria przemysłu 
chemicznego, ochrona środowiska, przemysł farmaceutyczny, 
rafineryjny, samochodowy, spożywczy, kosmetyczny, rolnictwo 
i przemysł energetyczny oraz wiele innych).

LabStand – a calibration laboratory accredited by the 
Polish Center for Accreditation (PCA), a signatory 
to EA MLA and ILAC MRA, which include the recognition 
of calibration certificates. The laboratory meets the 
requirements of the standard PN-EN ISO/IEC 17025. 
It produces and offers certified reference materials: 
pH standards, redox standard, viscosity standards, 
electrolytic conductivity, calibration, and sells 
measurement equipment in the field of viscometry, 
pH-metry,conductometry, temperature, breath analysis. 
Our laboratory has been accredited by PCA since 2000.

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o.
str. 10

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
tel. +48 22 631 16 27, +48 22 632 72 81
fax +48 22 632 73 55
e-mail: info@linegal.pl
www.linegal.pl

Kontakt handlowy:
Małgorzata Pniewska – kierownik dz. importu
tel. +48 22 116 51 25
fax +48 22 632 73 55
e-mail: mmp@linegal.pl

Linegal Chemicals jest znaczącym dostawcą produktów 
i usług dla sektora badawczego, przemysłowego oraz wielu 
budżetowych instytucji o profilu chemicznym, medycznym, 
biologicznym i ochrony środowiska. Firma posiada 
rozległe doświadczenie w konsultowaniu, projektowaniu 
i kompleksowym wyposażaniu laboratoriów w specjalistyczne 
meble, podstawowy i specyficzny sprzęt, urządzenia i materiały 
do ochrony osobistej oraz w chemiczne, biochemiczne 
i odczynniki do analizy chemicznej.
Linegal Chemicals produkuje i dystrybuuje także specjalistyczne 
chemikalia. 

Linegal Chemicals Sp. z o.o., Poland is a leading provider 
of products and services to scientific centers, commercial 
manufactures, governmental institutions of chemical, 
medical, biological, and environmental profile. 
The company has an extensive expertise in consulting, 
designing, and supplying complete laboratory systems 
including furniture, general and specialized equipment, 
personal protection equipment as well as chemical, 
biochemical and analytical reagents. We offer flexible 
and effective solutions to the diverse problems of our 
customers.

MERAZET S.A.
60-203 Poznań, ul. Krauthofera 36
tel. +48 61 864 46 00
e-mail: poczta@merazet.pl
www.merazet.pl

Kontakt handlowy:
Renata Wałowska
– kierownik działu laboratoryjnego 
tel. +48 61 864 46 00
e-mail: laboratorium@merazet.pl

Firma Merazet S.A. działa na rynku aparatury kontrolno-
pomiarowej od 1952 roku. Jesteśmy autoryzowanym partnerem 
i dystrybutorem urządzeń wielu krajowych i zagranicznych 
producentów. Współpracujemy z ośrodkami naukowo-
badawczymi, instytucjami państwowymi, uczelniami oraz 
firmami w całej Polsce.
Handlowcy Merazet S.A. posiadają szeroką wiedzę techniczną, 
zapewniają profesjonalne wsparcie podczas zakupów, 
by dostosować ofertę do wymagań Klienta. Mamy także 
wieloletnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych. 
Dysponujemy własnym magazynem, dzięki czemu termin 
realizacji zamówień jest wyjątkowo krótki. Posiadamy 
także serwis oraz laboratorium pomiarowe, które świadczą 
usługi kalibracji, przeglądów oraz napraw gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych. Wysoki poziom naszych usług potwierdza 
certyfikat ISO 9001.

MERAZET S.A. has been on the control and measurement 
equipment market since 1952. We are a leading 
specialised equipment provider and an authorized 
partner of multiple producers in Poland and abroad. 
We provide control and measurement devices to state 
institutions, universities and R&D centres. We have an in-
house service and measurement laboratory offering 
warranty and post-warranty repairs, inspections and 
calibrations. Since we have our own warehouse, many 
popular products are available immediately. The high 
quality of our services is certified in accordance with the 
ISO 9001 international certificate.
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OHAUS EUROPE GMBH
I okł., str. 11
8606 Greifensee, Im Langacher 44
tel. +48 22 440 69 78
e-mail: ssc@ohaus.com
www.ohaus.com

Kontakt handlowy:
Tomasz Michalski – senior dealer manager
tel. kom. +48 663 886 648
e-mail: tomasz.michalski@ohaus.com

OHAUS Corporation z siedzibą w Parsippany w stanie New 
Jersey, jest producentem szerokiej gamy precyzyjnych 
wag oraz urządzeń laboratoryjnych, dostosowanych 
do potrzeb niemal każdej gałęzi przemysłu. Jesteśmy światowym 
liderem w produkcji sprzętu do zastosowań laboratoryjnych, 
przemysłowych i edukacyjnych, jak również specjalistycznych 
rozwiązań wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, branży 
farmaceutycznej i jubilerskiej. Produkty OHAUS, wytwarzane 
zgodnie z nomą ISO 9001:2015, są precyzyjne, niezawodne 
i dostępne w przystępnych cenach, a w ich użytkowaniu pomaga 
najlepszy w branży dział wsparcia klienta. 

Headquartered in Parsippany, NJ, OHAUS Corporation 
manufactures an extensive line of weighing scales, 
lab equipment and lab instruments that meet the 
weighing, sample processing and measurement needs 
of multiple industries. We are a global leader on the 
laboratory, industrial and educational markets, as well 
as on specialty markets, including food preparation, 
pharmacy and jewelry industries. An ISO 9001:2015 
manufacturer, OHAUS offers lab balances, industrial 
scales, lab equipment and lab instruments that are 
precise, reliable and affordable, and backed by industry-
leading customer support.

OLIGO.PL
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
PRACOWNIA SEKWENCJONOWANIA DNA 
I SYNTEZY OLIGONUKLEOTYDÓW
str. 10

02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5A
tel. +48 22 592 34 02, +48 22 592 34 04
fax +48 22 668 71 09
e-mail: info@oligo.ibb.waw.pl
www.oligo.pl

Kontakt handlowy:
Robert Gromadka – kierownik pracowni
tel. +48 22 592 34 02
e-mail: robert@ibb.waw.pl

Nasze laboratorium posiada wysokie kompetencje w genetyce 
molekularnej. Specjalizujemy się w sekwencjonowaniu DNA, 
składaniu konsensusów i bioinformatycznej analizie danych. 
Serwis sekwencjonowania ma szybki czas realizacji zamówień, 
wysoką jakość otrzymywanych sekwencji i konkurencyjne 
ceny. Oferujemy sekwencjonowanie nowej generacji (NGS 
i NGS3); sekwencjonowanie DNA z oczyszczonych matryc 
z użyciem standardowych starterów lub starterów użytkownika; 
izolację plazmidów i sekwencjonowanie z bakterii; projekty 
indywidualne. Projektujemy i optymalizujemy startery 
do PCR-u i do sekwencjonowania, a także sekwencjonujemy 
kompletne genomy. Wykonujemy odczyt gotowych reakcji 
sekwencjonowania i znakowanych produktów PCR (GeneScan). 
Przeprowadzamy syntezę oligonukleotydów standardowych 
i znakowanych fluorescencyjnie. Wykonujemy również badania 
genotoksyczności związków chemicznych na poziomie całego 
organizmu w modelu wyższego eukarionta Caenorhabditis 
elegans.

Our laboratory has strong competence in classical 
and molecular genetics. We are experts in DNA 
sequencing, assembly of sequences and computer 
interpretation of the data. Our DNA sequencing services 
are highly rated for their turnaround time, quality 
of results, and competitive prices. Oligo.pl offers: Next 
Generation Sequencing: (MiSeq Illumina i MinION 
Oxford Nanopore); DNA Sequencing from Purified 
Templates: we sequence extracted templates using 
either stock universal primers or custom primers; 
Plasmid Extraction and DNA Sequencing from Bacterial 
Cultures; Custom Projects: we can design and optimize 
PCRs for sequencing or produce finished genomic 
sequencing; we run prepared and cleaned reactions, 
sequencing and genotyping. We synthesize standard 
DNA or fluorescent tagged oligomers. We analyse the 
genotoxicity of chemical compounds in the higher 
eukaryote model of Caenorhabditis elegans.

POLYGEN Sp. z o.o. 
I okł., II okł.

44-100 Gliwice 
ul. Górnych Wałów 46/1
tel. +48 32 238 81 95
fax +48 32 238 81 60
e-mail: polygen@polygen.com.pl
www.polygen.com.pl

Polygen – wszystko do chromatografii. Polygen rozpoczął 
działalność na polskim rynku w 1995 r. Od początku firma 
specjalizuje się głównie w dostawie aparatury, kolumn 
i akcesoriów do chromatografii cieczowej (HPLC/UHPLC, FLASH, 
GPC/SEC), instalacjach, szkoleniach i doradztwie technicznym.  
Polygen dysponuje również własnym autoryzowanym 
serwisem oferowanej aparatury oraz ma uprawnienia 
do przeprowadzania procesów kwalifikacji IQ, OQ/PQ. 
Polygen jest przedstawicielem renomowanych 
producentów aparatury, jak: Thermo Scientific, Wyatt 
Technology, Interchim, Tosoh Bioscience, Showa Denko 
(Shodex), Macherey-Nagel, Recipe, La-Pha-Pack, VICI 
Jour Research, Chrom4, Biotech AB oraz S.C.A.T. Europe. 
W ofercie znajdują się również: osmometry firmy Gonotec, 
aparatura do mikrodializy firmy CMA Microdialysis AB, 
generatory gazów firmy F-DGSi oraz zestawy do badań 
uwalniania, autosamplery, a także zestawy do przygotowania 
mediów do uwalniania firmy Riggtek.

Polygen has been operating on the Polish market 
since 1995. From the very beginning the company 
has been specializing in the supply of a broad range 
of liquid chromatography instruments, columns and 
accessories. Polygen represents the leading companies 
in the field of HPLC/UHPLC, FLASH and GPC/SEC: Thermo 
Scientific, Wyatt Technology, Interchim, Tosoh Bioscience, 
Showa Denko (Shodex), Macherey-Nagel, La-Pha-
Pack, VICI Jour Research, Recipe, Biotech AB, Chrom4, 
and S.C.A.T. Europe. Polygen offers also GONOTEC 
osmometers, CMA Microdialysis AB microdialysis 
equipment, F-DGSi gas generators and Riggtek 
dissolution bath, autosamplers and DissoPrep.
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RHL-SERVICE
str. 16

60-179 Poznań, ul. Budziszyńska 74
tel. +48 61 868 91 36
fax +48 61 863 01 22
e-mail: sekretariat@rhl.pl
www.rhl.pl

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów i dostawie sprzętu 
reologicznego. Firma zajmuje się sprzedażą oraz serwisem 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu przeznaczonego 
do badań i rozwoju oraz kontroli jakości. Organizujemy 
szkolenia reologiczne, które zawierają elementy obsługi 
oferowanych przez nas przyrządów i metodyki pomiarowej. 
Firma wydała także polskie tłumaczenie książki G. Schramma 
Reologia. Podstawy i zastosowania. 
Oferujemy:
–  wiskozymetry (ze spadającą kulką, typu Brookfield, 

rotacyjne);
– reometry;
–  termostaty (układy regulacji temperatury, wanny, układy 

chłodzące);
– układy do pomiaru lotności (fogging tester); 
– wytrząsarki; 
– wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe (polimery); 
– wtryskarki laboratoryjne.

We specialize in rheological measurements and 
equipment. The products offered by us are used in quality 
control and R&D laboratories. The company is responsible 
not only for sale and installation of the offered equipment 
but also for warranty and aftersales service. We organize 
rheological trainings, which include working with our 
products and measuring procedures.
In our offer you can find:
–  viscotesters (falling ball, Brookfield method, 

rotational);
– rheometers; 
–  circulators (temperature control system, baths, 

cooling system);
– fogging tester; 
– shaking water baths; 
– laboratory extruders (single and twin screws); 
– injection molding machines.

SARTORIUS POLAND Sp. z o.o.
I okł., str. 9

62-025 Kostrzyn Wielkopolski, 
ul. Wrzesińska 70
tel. +48 61 647 38 30
fax +48 61 647 38 39
e-mail: info.pl@sartorius.com
www.sartorius-polska.com

Sartorius jest jednym ze światowych liderów w zakresie dostaw 
urządzeń laboratoryjnych i technologii przemysłowych. 
Dzięki innowacyjnym produktom i usługom wysokiej 
jakości wspieramy naszych klientów na całym świecie 
w efektywnej realizacji kompleksowych procesów w produkcji 
biofarmaceutycznej i w laboratoriach. Naszymi klientami 
są zakłady przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego 
i spożywczego oraz państwowe instytuty badawcze i laboratoria. 
Sartorius produkuje w Europie, Azji i Ameryce, a w ponad 
110 krajach ma własne filie i przedstawicielstwa handlowe.
W Polsce sprzedaż produktów Sartorius prowadzona 
jest w ramach dwóch przedsiębiorstw: Sartorius 
Poland Sp. z o.o. oraz Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo mocno osadzone w nauce i badaniach, 
we współpracy z klientami i partnerami handlowymi w swojej 
codziennej działalności realizuje hasło „Turning science into 
solutions”.

The Sartorius Lab Products&Services Division is a broad-
based premium supplier of high-quality laboratory 
instruments, high-grade consumables and excellent 
services. Our customers are research and quality 
assurance laboratories from the pharmaceutical, chemical 
and food industries as well as from the academic sector. 
The product portfolio of our division focuses on high-
value laboratory instruments, such as lab balances, 
pipettes and laboratory water purification systems. 
Moreover, we offer the widest range of consumables, 
such as laboratory filters and pipette tips. In the field 
of laboratory weighing technology, our company ranks 
as the world's second largest equipment supplier, and 
enjoys a strong position among the leading global 
suppliers of consumables, pipettes and laboratory water 
purification systems.

SYL & ANT INSTRUMENTS, 
INŻ. JÓZEF NITKA
str. 14

44-172 Niewiesze k. Gliwic
ul. Pyskowicka 12
tel.  +48 32 230 32 01, +48 32 302 16 82
tel. kom. +48 603 135 014
fax +48 32 230 33 01
e-mail: info@sylant.pl
www.sylant.pl

Kontakt handlowy:
Marlena Nitka-Hatlapa
– zastępca ds. handlowych
tel. +48 32 230 32 01
e-mail: marlena.nitka@sylant.pl

Import, eksport, produkcja aparatury naukowo-badawczej, 
pomiarowej i automatyki przemysłowej. Przedstawicielstwa 
firm zagranicznych oraz autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. Szkolenia, konsulting w zakresie zastosowań 
metod pomiarowych.

Import, export and manufacture of research and 
measuring devices as well as industrial automation.
Representation of international companies and 
authorized warranty and post-warranty service. Training 
and consulting services regarding the application 
of measurement methods.
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PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp. z o.o. 
I okł., str. 12-13

02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 310 88 00
fax +48 22 310 88 01
e-mail: biuro@pepolska.pl
pepolska.pl

Kontakt handlowy:
Patricia Pawełek – kierownik biura
tel. +48 22 310 88 00
tel. kom. +48 665 313 318
e-mail: biuro@pepolska.pl

Pro-Environment Polska Sp. z o.o. to wiodący na rynku 
dostawca aparatury badawczej, akcesoriów oraz materiałów 
zużywalnych dla branży chemicznej, farmaceutycznej, analizy 
żywności i ochrony środowiska. Spółka jest autoryzowanym 
dystrybutorem marki PerkinElmer specjalizującym się 
w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu analityki 
środowiskowej. W swoim portfolio firma posiada najnowszą 
aparaturę analityczną z zakresu metod spektroskopowych 
(ASA, ICP-OES, ICP-MS, IR i UV-Vis, FL), chromatograficznych 
(GC, HPLC z technikami MS i MS/MS) i analizy termicznej 
(DSC, TGA, STA i układów sprzężonych). Zakres działalności 
firmy obejmuje również wsparcie aplikacyjne i szkolenia dla 
użytkowników aparatury. Wraz z utworzeniem laboratorium 
demonstracyjnego firma podjęła kroki mające na celu 
zbudowanie działu B+R poprzez inwestycje w aparaturę 
i zaplecze naukowe w celu realizacji projektów, takich jak 
m.in. nanosensory do wykrywania metali ciężkich, laktozy 
i glutenu w żywności. 

Pro-Environment Polska Ltd. is a leading provider 
of analytical equipment, accessories and consumables for 
the chemical, pharmaceutical and environmental sectors. 
The company is an authorized distributor of PerkinElmer 
for Poland and specializes in providing complex 
solutions in the field of environmental analysis. 
It offers a wide range of highly advanced analytical 
instruments dedicated to spectroscopy (ASA, ICP-
OES, ICP-MS, IR and UV-Vis, FL), chromatography (GC, 
HPLC with the use of MS and MS/MS) and thermal 
analysis (DSC, TGA, STA, Hyphenated Solutions).  
The scope of the company’s operation includes 
also application support and trainings. When the 
demonstration laboratory was established, the company 
took steps to build a R&D department by investing 
in equipment and scientific facilities to implement 
projects such as nanosensors for the detection of heavy 
metals, lactose and gluten in food.

PROMEGA GmbH
IV okł.

68199 Mannheim, Niemcy 
High-Tech-Park, Schildkrötstrasse 15
tel. +48 22 531 06 67
fax +48 22 531 06 69
e-mail: pl_custserv@promega.com
www.promega.com

Kontakt handlowy:
Agnieszka Dobrogowski
– specjalista ds. marketingu
tel. +49 621 85 01182
fax +49 621 85 01220
tel. kom. +49 175 676 65 56
e-mail: agnieszka.dobrogowski@promega.com

Promega jest jedną z największych firm działających 
na globalnym rynku Life Science. Założona w 1978 
roku w Madison, Wisconsin, USA, zatrudnia ponad 
1400 pracowników i oferuje ponad 3000 produktów 
z dziedziny biologii molekularnej, analizy białek i komórek, 
poszukiwania nowych leków, diagnostyki molekularnej, 
jak i kryminalistyki. Promega to lider w dziedzinie 
innowacyjnych rozwiązań i wsparcia technicznego dla 
naukowców w środowisku akademickim, przemysłowym 
i instytucjach państwowych. Spółka ma oddziały w 16 krajach 
oraz ponad 50 globalnych dystrybutorów w 100 krajach.  
Od 1997 roku zatrudniająca ponad 80 pracowników 
spółka Promega GmbH, jednostka zależna Promega Corp., 
odpowiada za dystrybucję produktów Promega w Niemczech, 
Austrii, Polsce oraz Europie Wschodniej. Sprzedajemy nasze 
produkty bezpośrednio na rynku polskim. Umożliwia nam 
to kompleksową obsługę polskich klientów, indywidualne 
rozwiązania oraz konkurencyjne ceny. Promega GmbH posiada 
certyfikaty ISO 9001:2008.

With more than 1,400 employees and a portfolio of more 
than 3,000 products, Promega is one of the largest 
globally operating Life Science research companies. 
Originally founded in 1978 in Madison, Wisconsin, 
USA, Promega manufactures products covering the fields 
of genomics, protein analysis and expression, cellular 
analysis, drug discovery and genetic identity. Promega 
is a global leader in providing innovative solutions and 
technical support to life scientists in academic, industrial 
and governmental settings. The company has branches 
in 16 countries and more than 50 global distributors 
in100 countries. Since 1997 and with more than 
80 employees, the Promega GmbH, as a subsidiary of the 
Promega Corp., has been responsible for the distribution 
of Promega products in Germany, Austria, Poland and 
Eastern Europe. Its service center and distribution hub 
for the distribution of Promega products in Europe 
are part of the German branch. Promega GmbH is ISO 
9001:2008 certified.

RENISHAW Sp. z o.o.

02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12
tel. +48 22 577 11 80
e-mail: poland@renishaw.com
www.renishaw.pl

Kontakt handlowy:
Agnieszka Sozańska – kierownik sprzedaży 
systemów spektroskopii ramanowskiej
tel. +48 22 577 11 85
e-mail: agnieszka.sozanska@renishaw.com

Renishaw – wiodący producent aparatury naukowo-
badawczej i pomiarowej – posiada w swojej ofercie systemy 
mikrospektrometrii ramanowskiej o charakterze modułowym, 
pracujące w szerokim zakresie wzbudzeń UV-VIS-NIR. Oferowane 
systemy w sposób nieniszczący dla próbki umożliwiają pełną 
identyfikację chemiczną i strukturalną badanych materiałów, jak 
również uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości map spektralnych 
Ramana badanych próbek, również w metodzie obrazowania 3D.  
Renishaw jako wiodąca firma metrologiczna oferuje także 
bogaty wybór innowacyjnych rozwiązań w zakresie metrologii 
przemysłowej, pomiaru przemieszczeń, druku 3D oraz kalibracji 
maszyn.

Renishaw is an established world leader in spectroscopy 
and metrology, providing high performance solutions 
for Raman spectroscopy. Renishaw Sp. z o.o provides 
service and support for the customers of the Renishaw 
Group in Poland.
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ALAB Sp. z o.o.
00-703 Warszawa

ul. Kątna 17
tel. 22 349 60 10
fax 22 349 60 33
www.alab.com.pl

WIELE PYTAŃ
JEDNA WŁAŚCIWA ODPOWIEDŹ
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UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA

04-369 Warszawa, 
ul. Ludwika Kickiego 4A lok. 50
tel. +48 22 626 87 86, +48 22 810 80 13
fax +48 22 626 87 85
e-mail: office@uni-export.com.pl
www.uni-export.com.pl

Kontakt handlowy:
Mirosław Fordon – technical manager
tel. +48 22 626 87 86
fax +48 22 626 87 85
e-mail: office@uni-export.com.pl

Działamy na rynku wyspecjalizowanej aparatury naukowo-
badawczej i pomiarowej od ponad 15 lat. Jesteśmy 
autoryzowanym przedstawicielem wiodących producentów 
urządzeń z Europy i USA. Zapewniamy wsparcie techniczne 
i aplikacyjne oraz serwis. Wytwarzamy własne urządzenia 
i integrujemy różne systemy, przystosowując je do specjalnych 
wymagań.
Nasza oferta obejmuje: pompy i systemy próżniowe, rozwiązania 
do pomiaru próżni, detektory i stanowiska do kontroli 
nieszczelności. Kontrolery przepływu (MFC) oraz próżni 
i ciśnienia, spektrometry masowe (RGA), FTIR, technologie 
plazmy, mikrofal i ozonu. Skaningowe mikroskopy elektronowe 
wraz z wyposażeniem analitycznym: EDX, WDX, EBSD, RAMAN, 
FIB, SIMS, AFM. Urządzenia do pomiaru powierzchni właściwej 
i porowatości, gęstości rzeczywistej, sorpcji par i gazów, analizy 
własności proszków. Aparaty do kontroli stabilności, wielkości 
cząstek i oceny własności reologicznych.
Specjalne rozwiązania: laboratoryjne piece próżniowe, naprawa 
pomp próżniowych.

We are a Polish company offering technical and 
application support, service and sales of specialized 
research equipment. We deliver solutions manufactured 
by leading companies from Europe and the USA but 
we also integrate various systems, adapting them 
to special requirements and applications.
Our offer includes: vacuum pumps and pumping 
systems, gauges, helium leakage detectors and automatic 
systems. Mass flow controllers, mass spectrometry, 
RGA, FTIR, pressure and vacuum control equipment, 
gas/vapor dosing instruments, plasma, microwave 
and ozone technology. Scanning Electron Microscopes 
with analytical solutions: EDX, WDX, EBSD, RAMAN, FIB, 
SIMS, AFM. Equipment for porosity and surface area 
measurements, true density, gas/vapor sorption and 
powders characterization. Instruments for controling 
physical stability, particle size and shape, phase 
transitions and rheological properties, 
Special solutions: laboratory vacuum furnaces, chambers 
and pumping systems, repair of vacuum pumps.

UNIMARKET ALDONA LEWANDOWSKA 

61-612 Poznań, ul. Rubież 46
tel. +48 61 822 04 40
fax +48 61 822 04 50
e-mail: unimarket@home.pl
www.unimarket.home.pl

UniMarket jest firmą handlową działającą na rynku polskim 
od 1991 roku. Wykwalifikowani przedstawiciele handlowi 
firmy służą pomocą i rzetelną informacją w zakresie 
kompleksowego wyposażenia laboratoriów analitycznych, 
mikrobiologicznych, naukowych i przemysłowych. 
UniMarket jest dystrybutorem i przedstawicielem handlowym 
wielu renomowanych firm krajowych oraz zagranicznych. 
Dzięki szerokiemu spektrum Partnerów jesteśmy w stanie 
zaopatrzyć Klienta szukającego produktów wysokiej jakości, 
jak i Klienta, który musi wybierać pomiędzy jakością i ceną. 
Naszymi odbiorcami są:
– placówki naukowo-badawcze;
– wyższe uczelnie; 
– państwowe służby weterynaryjne i sanitarne; 
– laboratoria diagnostyczne; 
– laboratoria ochrony środowiska; 
– laboratoria przemysłowe.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy Polysciences 
Europe GmbH w Polsce – wiodącego producenta:
– specjalistycznych odczynników do badań laboratoryjnych; 
– monomerów; 
– polimerów.

UniMarket is a Polish company with 20 years of experience 
in offering services for the scientific community and 
industrial companies. It offers a world-class service related 
to supplying a broad range of laboratory equipment, 
from small to big, to chemicals, to diagnostic tests. 
More than 200 customers, such as science departments 
of most Polish universities, numerous Polish companies, 
as well as hospitals, have already profited from our 
high class service and its convenient location. 
UniMarket provides customers with an easy access 
to products from leading manufacturers from Europe 
and USA. We combine the highest quality of service with 
outstanding price flexibility. We take part in organizing 
scientific meetings and exhibitions that can expand 
your knowledge about new products and technologies. 
Committed to the highest level of service, we focuse 
on the continuous expanding of our offer, tailoring our 
offer for customer's requirements and a personal touch 
in contact with our clients.

VERDER POLSKA Sp. z o.o.

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23
tel. +48 32 781 50 32, +48 32 781 50 33
tel. kom. +48 607 746 552
fax +48 32 781 50 34
e-mail: retsch@retsch.pl
www.retsch.pl

Kontakt handlowy:
Przemysław Nalepka – dyrektor handlowy
tel. +48 32 781 50 32
fax +48 32 781 50 34
tel. kom. +48 607 746 552
e-mail: przemyslaw.nalepka@retsch.pl

Firma Retsch jest producentem urządzeń do preparatyki 
próbki. Oferta producenta obejmuje: kruszarki, młyny oraz 
homogenizatory, a także przesiewacze oraz sita do analizy 
sitowej i urządzenia do pomiaru wielkości i kształtu cząsteczek. 
 
Firma Carbolite-Gero jest producentem wysokiej jakości 
pieców komorowych oraz rurowych o temperaturze grzania 
do 3000°C. Producent specjalizuje się w piecach próżniowych 
oraz piecach z atmosferą zmodyfikowaną. Ofertę uzupełniają 
suszarki o dużej pojemności oraz suszarki do clean roomów.

The Retsch company is a manufacturer of equipment for 
sample preparation. Our offer includes the manufacture 
of crushers, mills and homogenizers as well as sieve 
shakers and sieves for sieve analysis and equipment for 
the optical analysis of the size and shape of particles. The 
Carbolite-Gero company is a manufacturer of high-quality 
chamber and tubes furnaces for the heating temperature 
of up to 3,000°C. The manufacturer specializes in vacuum 
furnaces and furnaces with modified atmosphere. Our 
offer is completed with large capacity dryers and ovens 
for clean rooms.
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