Zapraszamy na Szkolenie pt.:

WYMAGANIA NORMY ISO 11133 W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM PRZYGOTOWANIE I KONTROLA JAKOŚCI POŻYWEK
Warszawa 27 kwiecień 2017 godz. 10.00-16.00
Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę BioMaxima S.A. Centrum
Mikrobiologii BIOCORP.
Niniejsze szkolenie będzie obejmować swoim zakresem poniższe tematy:
1) Zapewnienie jakości pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych wg normy PN-EN ISO
11133:2014-07; wymagania dla producentów, dostawców, użytkowników; Przygotowywanie,
przechowywanie i nadzorowanie jakości pożywek w laboratorium;
2) Kolekcje drobnoustrojów kontrolnych; kryteria doboru szczepów do oceny jakości pożywek; Postępowanie ze
szczepami kontrolnymi - przygotowanie i standaryzacja inokulum; Metody badania jakości pożywek, w tym
pożywek referencyjnych , płynów do rozcieńczeń i innych materiałów
3) Kontrola jakości pożywek – ilościowa, jakościowa; specyfikacja wymagań i kryteria oceny; zakres
i częstotliwość kontroli; Nadzór nad jakością pożywek, karty kontrolne.
Wykładowca:
Tomasz Zaręba - dr nauk weterynaryjnych, członek KIDL, diagnosta laboratoryjny, specjalista pierwszego stopnia
mikrobiologii; Adiunkt w Zakładzie Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków. Od roku 1997 kieruje
Pracownią Mikrobiologii Ogólnej prowadzącej badania w zakresie państwowej kontroli produktów leczniczych
i wyrobów medycznych. Ekspert zewnętrzny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. Członek grupy eksperckiej ds. Mikrobiologii Komisji Farmakopei, zastępca
przewodniczącego Podkomisji ds. Antybiotyków i Metod Biologicznych
Termin i miejsce szkolenia: 27 kwiecień 2017 godz. 10.00- 16.00 w hotelu Novotel Warszawa Lotnisko
ul. 1 Sierpnia 1 (róg Żwirki i Wigury i 1 Sierpnia), 02-134 w Warszawie
Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – także w wersji elektronicznej (po szkoleniu drogą mailową). Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 510,00zł netto (+ 23%VAT). Koszt uczestnictwa obejmuje
wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, a także obiad i przerwy kawowe.
Z racji ograniczonej liczby miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 18 kwietnia 2017. do godz. 15.00. Zgłoszenia
wysłane do dnia 3 kwietnia będą premiowane 10% zniżką. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa
w szkoleniu oraz informacje nt. sposobu płatności prześlemy do dnia 20 kwietnia 2017 r .
Serdecznie zapraszamy
Dział Handlowy
Centrum Mikrobiologii BIOCORP
*Istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT w przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych

