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ArtuVet bewaakt de temperatuur
in cleanrooms

ArtuVet Animal Health is een veterinair farmaceutisch bedrijf

“cleanroom” Een cleanroom is een hele schone werkomge-

dat zich richt zich op het verbeteren van de gezondheid van

ving waaraan strenge eisen worden gesteld aan, onder an-

dieren die kampen met allergische reacties.

dere, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en het
drukverschil t.o.v. de omliggende ruimtes.

Dit doet ArtuVet door middel van het ontwikkelen en produceren van medicijnen die langdurige verlichting geven.

Marian de Vries, manager productie van ArtuVet legt uit: „De

Zij zijn een vertrouwde en belangrijke partner voor dieren-

Testo 400 is een apparaat waarmee de operator heel snel

artsen en huisdiereigenaren in het gevecht tegen allergische

kan controleren of de condities in de cleanroom juist zijn.

reacties bij dieren, bieden premium testen en behandelings-

Waarbij de gegevens ook digitaal vastgelegd worden en aan

oplossingen.

rapportages kunnen worden toegevoegd.

ArtuVet produceert hiervoor onder andere immuunthera-

Onze faciliteiten zijn gecertificeerd volgens de GMP-vereis-

pieën die specifiek voor de individuele dieren gemaakt

ten. Als onderdeel hiervan worden we regelmatig geïnspec-

worden. Deze immuuntherapieën zijn injectiepreparaten en

teerd door EU-autoriteiten. De Testo 400 draagt bij aan de

moeten daarom worden geproduceerd in een zogenaamde

continue monitoring van de ruimtecondities in de
cleanroom“
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Over Testo.

dochters

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd.

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitgelezen

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het

te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een stap

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten

verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van
Testo.

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo
geven u de mogelijkheid terug te vallen op een competente

De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet instru-

leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw proces. Of

menten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de tradi-

u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat functioneren of de

tionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks invest-

voedselveiligheid moet borgen.

eren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van
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