
Test av desinfektionsmedel

KLARAR ER PRODUKT KRAVEN?
Varför testa er produkt

Europastandarden EN 14885 sammanfattar hur olika desinfektionsmedel och antiseptiska 
medel ska testas för godkännande. Många distributörer och verksamhetsområden ställer 
krav. Har ni testat er produkt? Godkända tester kan leda till nya marknadsområden och 
ökad försäljning! 

Testerna delas in i olika faser:

Fas 1. Kvantitativa tester som visar att en produkt under utveckling har en avdödande 
 verkan på en eller flera organismgrupper – bakterier, svamp, jäst eller virus. 
För godkännande av en produkt krävs relevanta tester enligt fas 2.

Fas 2. Tester som delas in i två steg vilka båda omfattar kvantitativa tester i laboratoriet:

Fas 2, steg 1. En test där produktens effekt på utvalda mikroorganismer testas i 
suspension, dvs. i en lösning.

Fas 2, steg 2. En test där produktens effekt på utvalda mikroorganismer testas 
i laboratoriet under realistiska förhållanden på hud (t.ex. händer) 
eller på ytor (t.ex. instrument, bänkar, rum mm).

Vårt erbjudande

Micans är ett av få laboratorier som genomför desinfektionstester i Sverige. De utförs i vårt 
egna fullt utrustade laboratorium i Mölnlycke. Kraven för ett godkänt desinfektionstest är 
omfattande. Därför erbjuder vi rådgivning för att välja rätt testförhållanden. Vi erbjuder också 
förtester vilket kan spara både tid och pengar.

Läs mer på vår hemsida: Test av desinfektionsmedel

Intresserad? Kontakta oss: 031 338 32 30, analys@micans.se

Microbial Analytics Sweden AB

Vi är ett fristående konsultlabora
torium med personliga kontakter 
och god service. Vi erbjuder 
laboratorie tjänster, problem
lösning och rådgivning inom 
mikrobio logiska frågeställningar. 
Lednings systemet för laboratoriet 
är ackrediterat av Swedac enligt 
ISO 17025:2017. Läs mer om våra 
ledningssystem här: micans.se/
kvalitet-och-miljo.

Vi har ett avancerat och anpass
ningsbart analyslaboratorium 
beläget i Mölnlycke, strax utanför 
Göteborg. 

Det som är unikt för Micans är 
en kombination av praktisk och 
teoretisk mikrobiologisk och kemisk 
kompetens. Våra kunder har full 
insyn och möjlighet till kommunika
tion i alla led, från laboratoriearbete 
till rapportering. Hos oss kommer 
du som kund alltid i första hand.
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