LIDERZY RYNKU

Nowoczesna metoda

identyfikacji mikroorganizmów
Producenci i dystrybutorzy produktów kosmetycznych powinni starać
się uczulać użytkowników na negatywne skutki złego przechowywania
czy korzystania z kosmetyku, co w konsekwencji może prowadzić
do niebezpiecznych infekcji bakteryjnych czy grzybiczych.

Rozmowa z Prezesem
Pro-Environment Polska,
Grzegorzem Gołąbem

Przyszłość analityki
wykracza daleko
poza laboratorium
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„Laboratorium”: Może Pan
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wych, w tym analizy pierwiastko-

PerkinElmer, a mój promo-
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Osobiście jestem bardzo związany

prowadzenie prac badawczo-roz-

chwili „żywotność” aparatu określa

z projektem technik łączonych TG-

wojowych, a w rezultacie opra-

się na ogół na 5 do 7 lat. Dzieje się

-FTIR-GC-MS na Politechnice

cowanie innowacyjnych produk-

tak dlatego, że mamy do czynienia

Poznańskiej, dostarczyliśmy też

tów na miarę potrzeb nowoczesnej

z rosnącymi wymaganiami labo-

kolejne specjalistyczne systemy

gospodarki i społeczeństwa.

ratoriów z jednej strony i postę-

chromatograficzne (tzw. custom

I tu możemy się pochwalić

pem technologicznym z drugiej.

solution) dla branży petrochemicz-

pierwszymi wynikami w pionier-

Producenci z większą częstotliwo-

nej, gdzie istotna jest nie tylko

skich oznaczeniach zawartości

ścią wprowadzają na rynek nowe

zaawansowana technologia, ale

metali w pojedynczych komór-

modele – trendy z rynku kon-

przede wszystkim właściwa imple-

kach, dzięki unikalnej techno-

sumenckiego zaczynają przeno-

mentacja metod. Ponadto mieli-

logii Single Cell-ICP-MS opar-

sić się na rynek specjalistyczny.

śmy trzy kompleksowe realiza-

tej na modelu NexION 2000. Były

cje w branży tworzyw sztucznych,

to oznaczenia miedzi w komór-

wykracza daleko poza laborato-

nowym laboratorium kontrakto-

kach PBMC, obecnie kontynuujemy

rium. Faktyczny odbiorca badań,

wym oraz u producenta żywno-

badania m.in. w ramach współ-

czyli społeczeństwo lub jak kto woli

ści ekologicznej. Były to realiza-

pracy z Zakładem Biofizyki IBB

– konsument, nie ma dziś w ręku

cje „pod klucz” obejmujące pełne

PAN, starając się określić wpływ

narzędzia, które pozwala indywi-

wyposażenie laboratorium wraz

różnych czynników na pobiera-

dualnie zweryfikować skład pro-

z instalacjami zasilającymi. Najle-

nie miedzi do komórek HEK.

duktów. Każdy z nas jest praktycz-

Myślę, że przyszłość analityki

nie bezbronny wobec możliwych

piej czujemy się w takich projektach
i jak pokazują te doświadczenia,

Czy można powie-

zanieczyszczeń czy zawartości

jest to najlepszy sposób na zakoń-

dzieć, że na rynku domi-

alergenów w żywności, trudno

czenie realizacji sukcesem, w ter-

nuje klient prywatny?

też odróżnić „zdrową żywność”

minie… i w założonym budżecie.

Nie. Struktura klientów zmienia

od tej naprawdę zdrowej, kierując

się nieco, jeśli chodzi o branże,

się wyłącznie informacją na opa-

sażając własne laboratorium apli-

natomiast nadal połowa zamó-

kowaniu. Proszę tylko pomyśleć

kacyjno-pokazowe, gdzie właśnie

wień pochodzi z sektora państwo-

o produkcie typu lab-on-a-chip,

rozpoczynamy organizację cyklu

wego, tj. od instytucji naukowych,

„zamkniętym” w obudowie wiel-

szkoleń komercyjnych, w formie

uniwersytetów, instytutów, agen-

kości długopisu, z prostym inter-

warsztatów m.in. z technik chro-

cji rozwoju i tzw. rządowych, czyli

fejsem na telefonie komórko-
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