
A Reagecon (Írország, Shannon városa)
már csaknem három évtizede gyárt
reagenseket, sztenderdeket, ellenôrzô
és kalibráló oldatokat. Ide tartoznak a
pH és vezetôképességi sztenderdek,
European Pharacopeia reagensek, ISE-,
atomabszorpciós-, Redox sztenderdek,
Hazen-féle színsztenderdek, elektród
kalibráló és karbantartó oldatok, rea-
gensek tejvizsgálathoz, valamint kü-
lönféle indikátor oldatok. Ez idô alatt a
Reagecon a minôségi laboratóriumi
sztenderdek egyik legjelentôsebb gyár-
tójává lépett elô. A cég termékei mint-
egy 90 országban vannak jelen, annak
a törekvésnek az eredményeként, hogy
vezetô szerepet töltsön be egy állan-
dóan változó, törvényileg erôsen sza-
bályozott területen. 

Mind a gazdasági szempontok, mind
a növekvô versenyképesség igénye
szükségessé teszi az analitikai módsze-
rek validálását laborban és terepen
egyaránt. A validálási dokumentumok-
nak hozzáférhetônek kell lenniük, meg
kell felelniük a nyomon követhetôség
elvárásának, és az érintettek számára
egyértelmû, könnyen érthetô formában
kell azokat rendelkezésre bocsátani. A
Reagecon újabb és újabb válaszokat
kíván adni ezekre a kihívásokra, így
egyre szélesebb skálán nyújt jól speci-
fikált, stabil, nyomon követhetô és ta-
núsított sztenderdeket a felhasználók
számára. A Reagecon sztenderdek
használata a kalibrációknál nagymér-
tékben segíti hozzá az analitikust a he-
lyes eredményekhez, illetve a referen-
cia anyagokkal végzett ellenôrzô mé-
résekkel bizonyíthatják a helyességet
gyakorlati úton. 

Új termékcsaládok
2011 elejétôl a Reagecon számos új
termékkel lépett piacra és napjainkban
minden más gyártónál szélesebb körû
és átfogóbb kínálattal rendelkezik a fi-
zikai és kémiai sztenderdek piacán. A
reagenseknek és sztenderdeknek ez az
átfogó, új csoportja a következô kate-
góriákat foglalja magába:
• Ionkromatográfiás, ICP és ICP-MS

sztenderdeket;

• Illékony szerves komponenseket
(VOC), fenolokat, ciklikus aromás
szénhidrogéneket (PAH), peszticideket;

• Összes szerves szén (TOC)/összes
szervetlen szén sztenderdeket;

• Brix/törésmutató sztenderdeket, sû-
rûség, ozmolalitás, olvadáspont
sztenderdeket;

• Spektrofotometriás színsztendereket.

Ide tartoznak még a kvalifikáló kit-ek,
közeg-szimulációs oldatok (Dissolu-
tion media), US Pharmacopeia oldatok
és a pufferált folyadékkromatográfiás
eluensek.

Gyártás egyedi igények alapján –
készítsük vagy készíttessük? 
Az analitika területén dolgozóknak
egyre inkább fontos az idôvel, emberi
erôforrásokkal és költségekkel való
gazdálkodás, a lehetô legnagyobb ha-
tékonyság elérése és a mûszerek mé-
rési kapacitásának teljes kiaknázása.
Természetesen a mérések minôsége
nem láthatja kárát ezeknek a törekvé-
seknek.

A Reagecon ügyfelei világszerte él-
vezhetik azt az elônyt, hogy készen
kapják a munkájukhoz szükséges rea-
genseket, sztenderdeket, eluenseket,
puffereket és kromatográfiás oldatokat.
Ezek a cégek jelentôs összegeket taka-

rítottak meg és növelték a hatékonysá-
gukat, mivel:
• az emberi erôforrásokat olyan mun-

kákra fordíthatták, amelyeknél a
hozzáadott érték sokkal nagyobb,
mint oldatok készítése esetén;

• megspórolták a nyersanyagok vásár-
lásának és tárolásának, valamint a le-
járt anyagok kidobásának költségeit;

Reagecon: 

Minôségi szolgáltató az analitikában
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• kiküszöbölték a házilag elvégzendô
minôségellenôrzés költségeit és ter-
heit.

További elôny, hogy a kapott oldatok
NIST szerint visszavezethetôk, függet-
len szervezet által tanúsítottak ISO
17025 szerint, valamint pontosságuk és
stabilitásuk garantált. A gyártó a termé-
ket vizsgálati tanúsítvánnyal (Certifi-
cate of Analysis) és MSDS lappal szál-
lítja. Mindezek a jellemzôk egy auditált
szervezet számára nagyon megkönnyí-
tik a megfelelôség bizonyítását.

A következôkben ismertetünk két
esettanulmányt, amelyek érzékeltetik a
szolgáltatás sokoldalú alkalmazhatósá-
gát és rugalmasságát.

Az egyik ír gyógyászati eszköz gyártó
cég számára jelentôs anyagi és emberi
ráfordítást jelentett a szükséges moz-
gó-fázisok elkészítése. Emellett el kel-
lett végezniük házon belül az összeha-
sonlító méréseket az ellenôrzô szten-
derdekkel, bizonyítaniuk kellett a meg-
felelôséget az auditok során, stabilitási
és eltarthatósági vizsgálatokat kellett
végezniük, valamint meg kellett olda-
niuk a szükséges nyersanyagok beszer-
zését, szabályos tárolását és biztosíta-
niuk kellett, hogy a késztermék mindig
rendelkezésre álljon.

A Reagecon az elôzetes szükséglet-e-
lemzés után kifejlesztett számukra 12
féle, egyedi igények szerint készített
mozgó-fázist, melyek minôsége a házi
megoldáshoz képest jobb, az elérhetô-
sége pedig mindig garantált. Két, teljes
munkaidôben dolgozó technikust ter-

melékenyebb feladatkörbe helyezhet-
tek és megszabadultak a nyersanyagok
készletezésének terheitôl.

A BAE Systems (egy brit hadászati és
repülôgép ipari cég) kémiai és metal-
lurgiai laboratóriuma elemzi az össze-

tételét a gyártási részlegen készülô gal-
vanizált alkatrészeknek és az elfolyó
technológiai szennyvizeknek. Az ada-
tokat visszacsatolásként használják a
folyamatirányításhoz. A laboratórium
felismerte az egyedileg gyártott szten-
derdek szükségességét röntgen-fluo-
reszcenciás és atomabszorpciós készü-
lékek kalibrálásához.

A Reagecon egy partner program ke-
retében kifejlesztette a BAE Systems
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számára a szükséges termékeket. Fej-
lett gyártási technológiájuknak és mi-
nôség-ellenôrzési rendszerüknek kö-
szönhetôen sokkal nagyobb pontossá-
gú sztenderdeket nyújthattak át, mint
amit a labor saját maga készíthetett
volna. Így már kellô bizonyossággal

tudják mérni a gyártás szabályozásá-
hoz szükséges paramétereket.

A Reagecon garantálni tudja ügyfelei
számára a szükséges készletek fenntar-
tását és a rendszeres szállítást. A sze-
mélyre szabott szolgáltatás növeli a
partner cég hatékonyságát, értékes for-
rásokat szabadít fel és csökkenti az
összköltséget.

CP-Analitika Kft.


