Informatikai
megoldások
Corvinus-Fitolabor

Gyógynövény vizsgáló laboratórium

MINŐSÉG
Szolgáltatásainkkal a felmerülő
igényeket magas színvonalon kielégítjük.

MEGBÍZHATÓSÁG

Gyógyszerkönyvi minősítések
(teljes, illetve egyes paraméterek vizsgálata)

Hatóanyag vizsgálatok

A mérések megbízhatóságát a
kiválóan képzett szakemberek és
a korszerű vizsgálati módszerek

Házi szabványok alapján történő vizsgálatok

biztosítják.

Speciális vizsgálatok
GYORSASÁG
A méréseket gyorsan, a megadott határidőre elvégezzük.

KREATIVITÁS
Speciális igények esetén ajánlunk vizsgálandó paramétereket,
és ehhez kapcsolódóan módszereket.

Üdvözöljük a Corvinus–Fitolabor nevében! Engedje meg, hogy röviden bemutassuk a Corvinus–Fitolabort és figyelmébe ajánljuk a szolgáltatásait.
A Corvinus-Fitolabor 2008. december 1-én alakult és 2009. január 1től vállalja a gyógynövények és drogok minősítését. A gyógynövény-minősítés jogszabályi feltételei 2009. január 1-től megváltoztak, a
37/1976. (X.29.) MT rendeletet hatályon kívül helyezték. A belföldi forgalomba kerülő gyógynövények minősítésére laboratóriumunkban is
lehetőség nyílt.
A Corvinus–Fitolabor a Corvinus Egyetem Gyógy- és Aromanövények valamint az Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék
Központi Laboratóriumának összefogásával alakult. A Gyógy- és Aromanövények Tanszék nagy hagyományokkal rendelkezik a gyógynövények azonosítása és minősítése területén, a Központi Laboratórium
pedig kiváló műszeres hátterét és analitikai tudását biztosította a
Corvinus–Fitolabor számára.

Corvinus-Fitolabor

Szolgáltatásaink
Gyógynövények
vizsgálata

A gyártókat a piaci és a törvényi változások, valamint a fogyasztói elvárások egyre
jobban kényszerítik a termékekkel kapcsolatos minőségi és biztonsági paraméterek vizsgálatára. A Corvinus–Fitolabor
ezeken a területeken szeretne segítséget
nyújtani a gyártók, a forgalmazók és üzleti
partnereik részére.
A cél elérése érdekében jól felszerelt laboratóriumunkban végezzük a vizsgálatokat.

A gyógynövényeket a hatályos
VIII. Magyar Gyógyszerkönyv
szerint vizsgáljuk. (Ph.Eur.)

Étrend kiegészítők vizsgálata
Igény esetén kidolgozzuk az
adott minta minőségvizsgálati
paramétereit és megmérjük a kívánt hatóanyagokat.

Vizsgálatok házi
szabvány alapján

Vizsgálatok


Egyedi, házi szabványok alapján
is elvégezzük a vizsgálatokat.

Stabilitás vizsgálatok



Azonossági vizsgálatok (Mikroszkópos,
makroszkópos, VRK)
Hatóanyag meghatározások (Illóolaj,
flavonoidok, szaponinok, stb.)



Nehézfémek



Növényvédőszer maradványok



Mikrobiológia

Vállajuk igény szerinti stabilitás
vizsgálatok megtervezését, elvégzését.

Egyedi vizsgálatok
Vállajuk egyedi speciális vizsgálatok végzését, kutatási feladatok
megtervezését és kivitelezését.

MÓ D S Z ER E K


Gázkromatográfia



Tömegspektrometria



HPLC



Elemanalízis



Fotometria




VRK
Mikroszkópia

Megbízásaikra innovatív, személyre szóló megoldásokat kínálunk.
Kérdéseikre, felvetéseikre legjobb tudásunk szerint válaszolunk. Ha tevékenységi körünkbe eső problémával segítségre vagy tanácsra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba velünk!
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