Hodnocení hygienické
bezpečnosti
potravinářských
zařízení
Zhodnocení velikosti hygienického
rizika pro produkt a navržení
účinných opatření

Vaše výzvy
Konstrukce strojních zařízení dle požadavků zákazníka
vyžaduje poměrně vysoký stupeň několika odborností,
z nichž samotná funkčnost zařízení je pouze jednou ze
složek. Nezanedbatelnými aspekty konstrukce jsou
nejen bezpečnost stroje pro obsluhu (mechanická
a elektrická), ale zvláště v případě potravinářských
strojů i bezpečnost hygienická. Stroj může sice splňovat
výkonové parametry dle zadání, ale v průběhu výroby se
obvykle kontaminuje a proto je třeba potravinářské stroje
pravidelně čistit. Nadměrná četnost či délka čištění z něj
může učinit stroj v celkovém výsledku neekonomický,
což pochopitelně zákazník nechce.
Zákonnou povinností výrobců potravinářských zařízení
je mimo jiné v rámci prohlášení o shodě i osvědčování
hygienické bezpečnosti vyráběných zařízení a to podle
normy ČSN EN 1672-2+A1. Posouzení hygienické
bezpečnosti strojního zařízení podle této normy však
vyžaduje určitý stupeň znalosti zásad hygienického
designu.
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Jak vám můžeme pomoci
Nabízíme nezávislé posouzení hygienické bezpečnosti
strojních zařízení, které zvyšuje důvěru zákazníků –
výrobců a zpracovatelů potravin, výrobců kosmetických
a farmaceutických přípravků.
Posouzení provádíme v různých fázích životního cyklu
zařízení od návrhu, zhotovení, instalace u zákazníka
a uvedení do provozu včetně spolupráce při validaci
čistících postupů před najetím výroby.
Součástí posouzení zařízení je zhodnocení velikosti
hygienického rizika pro produkt a navržení účinných
opatření či úprav strojního zařízení.

Naše služby
 Zhodnocení navrhovaného zařízení dle výkresové
dokumentace a návrhy změn k dosažení vyššího stupně
čistitelnosti zařízení ještě před započetím jeho výroby.
 Zhodnocení výrobní dokumentace z pohledu
kompletnosti a správnosti informací pro výrobu
zařízení, aby bylo zřejmé, co je klíčové pro hygienickou
bezpečnost.

S
tejně jako jednotlivé komponenty linek vám můžeme
zhodnotit celý návrh instalace u zákazníka z pohledu
hygieny s hlavním zaměřením na optimalizaci
vypustitelnosti a čistitelnosti zařízení.
O
věřování správnosti instalace zařízení a celých linek
u zákazníka.
V
případě reklamací zákazníků na obtížné dosahování
hygienické výroby vám můžeme pomoci s hledáním
kořenových příčin selhání zařízení a návrhem
organizačních opatření či úprav zařízení.

Přínosy pro vaše podnikání
Výrobci zařízení:
D
ůvěra zákazníků ve vaši profesionalitu a profesionální
a komplexní zákaznický servis.
 Zkvalitnění vašich produktů a jejich vyšší
konkurenceschopnost.
 Zefektivnění a zkvalitnění vaší výroby a instalací
vašich zařízení a linek u zákazníka.
V
časná identifikace potenciálně hygienicky
nebezpečných míst zařízení s minimálními
ekonomickými ztrátami.
M
inimalizace nebezpečí sankcí od dozorových orgánů
pro nedodržení závazných požadavků.
 Efektivní externí podpora vašeho systému řízení
kvality výroby (včetně řízení dle ISO 9001).
Výrobci potravin:
K
ontrola investovaných prostředků do výrobního
zařízení bez kompromisů v kvalitě, hygieně
a bezpečnosti potravin.
 Zvýšení důvěry ve vlastní výrobní proces a používaná
zařízení.
P
omoc při hledání kořenových příčin selhání hygieny
výroby potravin s identifikací míst s vysokým
hygienickým rizikem.

Proč zvolit TÜV SÜD
TÜV SÜD má více než sto let zkušeností s bezpečností
strojních zařízení a naše rozsáhlé znalosti a mezinárodní
akreditace nám umožňují spolupracovat jako partneři
se zákazníky z celého světa. Posouzení hygienické
bezpečnosti strojních zařízení provádí naši experti
s mnohaletými zkušenostmi z potravinářských výrob
s využitím světově uznávaných standardů hygieny
potravinářských výrobních zařízení EHEDG.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než
1000 místech světa a vlastníme akreditace v Evropě,
Jižní a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hmatatelnou hodnotu
podnikům, spotřebitelům i životnímu prostředí.
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TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
 Z načka CE pro stroje
 Bezpečnost strojů a strojního vybavení
 Bezpečnost potravin podle standardů
IFS Food a IFS Logistics
 Bezpečnost potravinářských obalů

