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DETEKCE PATOGENŮ, MIKROORGANISMŮ, PLÍSNÍ A KVASINEK, 

DETEKCE ÚČINNOSTI SANITACE A DEZINFEKCE 

             RYCHLOU FOTOLUMINISCENČNÍ METODOU 

                     Vhodné pro zdravotnické zařízení, provozovny péče o tělo 

a  potravinářské provozy. 

 

,, 95 % lidí si myje ruce špatně a 80 % nákaz se šíří špinavýma 

rukama.,, 

                      Provedeme test u zaměstnanců. 

 

 

 

 

,, Speciální detekční UV lampa dokáže zachytit nejčastější 

patogeny bakteriálních původců nozokomiálních nákaz a 

alimentárních nákaz.,, 

Provedeme testy na zařízeních, lehátkách, pracovních 

plochách, podlahách, toaletách atd.  

 

 

 

,,Plísně mohou růst a rozmnožovat se na zdech nebo i 

předmětech. Plíseň je okem viditelná až při zvýšené koncentraci 

spor. To už bohužel vytvářejí dráždivé látky, které mohou 

působit jako alergeny či mykotoxiny.,, 

Provedeme kontrolu zdí. Výskyt plísní v provozovnách při epidemiologicky 

závažných činnostech je zakázaný dle Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
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JAK DETEKCE RYCHLOU FOTOLUMINISCENČNÍ METODOU PROBÍHÁ? 

 Nejdříve si stanovíte datum a popíšete své požadavky a pracoviště, posoudíme, jaké jsou Vaše 

největší úskalí v provozu a připraví se laboratorní reagencie a kyty vhodné na detekci 

očekávaných patogenů (ve zdravotnických zařízeních a provozovnách péče o tělo se očekávají 

spíše nozokomiální patogeny (Stafylokoky, Enterokoky, Streptococcus pneumoniae, 

Clostridium difficile, Enterobakterie, Pseudomonas aeruginosa, Mycobakterium species,  

HVB, MRSA, mykotická agens atd.) a v potravinářském provoze spíše alimentární nákazy 

(Salmonella, Enterobacteriaceae, Vibria, Shigella, Campylobacter, Yersinie, E. Coli a jiné 

bakteriální střevní patogeny a podmíněně patogenní mikroby.)   

 Při objednávce kontroly rukou zaměstnanců nahlásíte počet zaměstnanců a druh provozu.  

 Po uskutečněné objednávce jsou navštíveny Vaše provozy, podmínkou je zcela zatemnění 

provozu pro lepší viditelnost. Pracovník HFP INSTITUTE s.r.o. si Vaše pracoviště připraví –

nástřik vybraných detekčních laboratorních reagencích na vybrané plochy-tam kde se 

očekávají přímo patogeny, jinak je viditelnost ohnisek pod detekční UV lampou samozřejmá, 

jen po nástřiku laboratorních medií se zobrazí konkrétní bct. či viry. 

 Poté obdržíte speciální brýle a můžete se podívat, jak je účinná ve Vašem provoze sanitace, 

dezinfekce, dekontaminace či sterilizace. 

 Při této metodě lze pořídit fotografie mimo ploch s lesklým odrazem např. ocel. 

 Neváhejte si naši novinku kdykoliv objednat.   

CO JE TO FOTOLUMINISCENČNÍ METODA? 

Fotoluminiscence – látkou pohlcená zářivá energie se přemění na nové záření o větší vlnové délce, 

které buď zaniká téměř současně s přerušením budicího záření fluorescence, nebo trvá podstatně déle 

fosforescence; jevu lze využít ke zviditelnění neviditelného záření UV v různých vlnových délkách dle 

typu kontaminantu a použitého detekčního materiálu.  

UPOZORŇUJEME, ŽE POUŽITÉ REAGENCIE SE MUSÍ Z NASTŘÍKANÝCH DETEKOVANÝCH 

PLOCH ŘÁDNĚ OMÝT PITNOU VODOU! 

 

CENÍK SLUŽBY RYCHLÉ PRŮKAZNOSTI ZA POUŽITÍ DETEKCE FOTOLUMINISCENČNÍ 

METODOU V PROVOZECH 

Služba Cena (bez DPH)** 
Zdravotnická zařízení –komplet* 2.500,- Kč 
Provozovny péče o tělo –komplet * 1.700,- Kč  
Bistra, kavárny, restaurace-komplet* do 50 m2-1.700,- Kč, nad 50 m2 - 2.350,- Kč 
Kontrola rukou 50 Kč /osoba (při objednávce kontroly komplet) 

Jinak 1000,- Kč (při objednávce pouze kontroly rukou u  
všech zaměstnanců  v místě provozu) 

Potravinářské výrobny a polikliniky dle objednávky a rozsahu 
Dopravné, parkovné Praha  Paušálně 500,- Kč 
Dopravné mimo Praha 15 Kč/ km 
Poškození detekčních speciálních brýlí 800,- Kč 

*detekce v celém provozu  

** Ustanovená cena nepředstavuje základ daně z přidané hodnoty a bude při fakturaci zvýšena o 

DPH dle platné sazby k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat! 


