
Medirex, a.s.
Medirex, a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, představuje 
komplex diagnostických laboratoří v odborech klinická 
biochemie, hematologie, klinická imunologie, toxikologie, 
lékařská genetika, bakteriologie, mykologie, parazitologie, 
sérologie, virologie, molekulární biologie a mikrobiologie 
životného prostředí. Mimo automatických analyzátorů 
světových značek disponuje i plně automatizovaným  

Monitorování teplotních podmínek 
v diagnostických laboratořích

Testo Reference
Medirex, a.s.

robotizovaným systémem na analýzu vzorků, zaměstnává 
špičkové slovenské odborníky, pod jejichž vedením pracuje 
celá řada erudovaných pracovníků, čímž je zabezpečená  
vysoká kvalita a profesionalita hodnocení výsledků.
Denně vyšetří vzorky od 20 tisíc pacientů v široké škále 

parametrů v jednotlivých medicínských odborech.  



Linka pro analýzu biologických vzorků. Rádiová sonda testo Saveris T3 na stěně skladu.

Testo Reference Medirex, a.s.

Požadavek
Monitorování teploty a vlhkosti v laboratořích na analýzu 
vzorků a dále při jejich dopravě z různých  lokalit Slovenské 

republiky.

Řešení

Po prvotním kontaktu jsme provedli funkční zkoušky systému 

testo Saveris v podmínkách, které klient požadoval. Výsledky 

zkoušek byly natolik přesvědčivé, že se společnost Medirex 

a.s. rozhodla instalovat systém testo Saveris pro všechny 

své laboratoře, dopravní prostředky a obslužné prostory.

V první fázi byl systém testo Saveris instalován do laboratoří 

firmy v Bratislavě. Celkem bylo použito 168 ks testo  

Saveris T1D, 20 ks testo Saveris T3D, 8 ks testo Saveris 

V současné době probíhají jednání o instalaci systému na nově budovaném  

pracovišti v Nitře. Zde se budou monitorovat laboratoře a jejich příslušenství. 

Celá zakázka by měla být dokončena ještě v letošním roce. Předpokládaný 

objem zakázky je 55.000.- EUR.
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Extender a 8 ks testo Saveris Convertor. Následně byly  

vybaveny laboratoře v Košicích a Trenčíně 52 ks testo  

Saveris T1D, 10 ks testo Saveris T3D, 2 ks testo Saveris  

Extender a 7 ks testo Saveris Convertor. 

Na konci loňského roku a na začátku letošního byl vybaven 

celý vozový park pro převoz vzorků společnosti Medirex a.s. 

vybaven 99 ks testo Saveris T1D, 16 ks testo Saveris T3D  

a 10 ks testo Saveris Extender.  

Vzhledem k vynikajícím zkušenostem s provozem a obsluhou 

systému testo Saveris se společnost rozhodla instalovat 

systém i do rekreačního a školícího střediska v hotelu Lomnica 

pro monitorování potravinového řetězce. Systém byl instalován 

do lednic, mrazáků i pro kontrolu potravin. Celkem bylo 

instalováno 14 ks testo Saveris T3D a 9 ks testo Saveris 

Extender.

 

               Instalované komponenty      Bratislava,            Doprava       Hotel 
                        Košice, Trenčín               Lomnica

               testo Saveris Báze                        3 ks                 1 ks         1 ks

               testo Saveris T1D                      220 ks               99 ks  

               testo Saveris T3D                        30 ks               16 ks         14 ks

               testo Saveris Extender                10 ks               10 ks           9 ks

               testo Saveris Convertor              15 ks

               Cena celkem v EUR                  102.550,-                 45.700,-         7.200,- 

Vyjádření Medirex, a.s.:

„Po prvotných pozitívnych 

skúškach bol systém Saveris 

rozšírený a v budúcnosti bude 

rozširovaný do všetkých našich 

prevádzok. Systém pracuje 

nezávisle na obsluhe a bez 

akýchkoľvek problémov.  

Sme s ním nadmieru spokojní.“
 

Mgr. Jana Kubalová

Manažer kvality a bezpečnosti

Více informací

Další informace na téma měřicích přístrojů pro kontrolu a monitoring klima v laboratořích, jakož i všechny odpovědi  

na Vaše dotazy týkající se aplikací ve zdravotnických zařízeních získáte u našich odborníků na telefonním čísle: +420 222 266 700, 

na e-mailu: info@testo.cz, nebo na našich internetových stránkách www.testo.cz


