
Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, prężnie działającą na polskim rynku metrologicznym.  

 

Oferujemy szeroką ofertę sprzedażową: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A także szeroką ofertę usługową: 

• przeglądów technicznych i kalibracji przyrządów pomiarowych i medycznych, 

• naprawy oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

• legalizacji wag medycznych mechanicznych i elektronicznych  

• wzorcowania termometrów, termo-higrometrów, chłodziarek oraz ciśnieniomierzy tętniczych. 

 

 

wag medycznych  
osobowych i niemowlęcych 

wzrostomierzy i miarek obwodu ciała 
osobowych i niemowlęcych 

ciśnieniomierzy tętniczych 
analogowych lub elektronicznych 

termometrów i termo-higrometrów 
cieczowych lub elektronicznych służących do pomiaru warunków 

środowiskowych w pomieszczeniach do przechowywania 

szczepionek lub leków oraz produktów do ich produkcji 

    Więcej informacji uzyskają Państwo: 

www.pcmlab.pl| kontakt@pcmlab.com.pl | Infolinia: 58 500 40 41 



Dlaczego należy wykonywać regularne legalizację wag:  

obowiązkowi legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe określone w: 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 13 kwietnia 2017 r. 
w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli . 

 

wymóg legalizacji dotyczy m.in. przyrządów: 

służących do ochrony zdrowia , życia pacjenta w praktyce medycznej, w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia, przy 

sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

co ile wykonuje się legalizację 
obowiązek zgłoszenia wag do legalizacji ponownej po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu: 

po 7 stycznia 2007 r. – muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w 
którym dokonano oceny zgodności 

druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca w którym 
dokonano legalizacji ponownej.  

Przykładowo – waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2017 r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2019 r. 
 

obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji spoczywa na użytkowniku lub  organowi upoważnionemu przez 
użytkownika 

                    Oferujemy urządzenia zastępcze na czas realizacji usługi: 

W miarę możliwości na czas legalizacji lub wzorcowania przyrządów na życzenie zapewniamy Klientom 

bezpłatny wynajem przyrządów pomiarowych tak by cały proces odbywał się bez inwazyjnie. 

                                 Oferujemy dogodne terminy realizacji: 

Staramy się dostosować do naszego Klienta. Jeżeli istnieje taka możliwości, jesteśmy wstanie wykonywać 
serwis wag lub przyrządów po godzinach pracy Państwa firmy jak również w weekend.                                         

Co zapewnia krótkie terminy realizacji nawet do 24h. Usługę przeprowadzamy w możliwe jak najszybszym 
czasie i bez możliwych utrudnień dla Państwa harmonogramu pracy. 

                                         Dobrze zbilansowane koszty: 
Ponosimy wszelkie koszty związane z całością usługi. Na cenę składają się, serwis czyli przegląd techniczny i 

przygotowanie do legalizacji, transport wzorców masy lub przyrządu pomiarowego, koszty opłaty legalizacyjnej, 
delegacja Inspektora Urzędu Miar, oraz koszt dojazdu 

Posiadamy autoryzację sprzedaży,  serwisu i legalizacji wag marek: 

Pod patronatem: 



                           Dlaczego należy wykonywać wzorcowanie przyrządów:  

                                         obowiązkowi wzorcowania podlegają przyrządy pomiarowe określone  

przez Nadzór Farmaceutyczny są to:  

 

 termometry | termo-higrometry | lodówki, chłodziarki, zamrażarki | ciśnieniomierze tętnicze 

 

 

 

 

 
 

potrzeba rejestracji temperatury i wilgotności przy przechowywaniu leków wynika z praktycznej potrzeby i należy do wymogów 

nadzoru farmaceutycznego (apteki,  szpitale, przychodnie, hurtownie farmaceutyczne), 

 

bardzo ważnym elementem przy wyborze sprzętu jest zapewnienie, że nowe urządzenia posiadają aktualne świadectwa z 
laboratorium wzorcującego, co potwierdza jakość dokonywanych pomiarów przez użytkownika, 

 
wprowadzone do użytku urządzenia również należy okresowo poddawać kolejnym wzorcowaniom (kalibracji) w laboratorium 

wzorcującym zgodnie z zaleceniem czasookres wzorcowań to okres pomiędzy 12 a 24 miesiące 

 

Rzetelny partner branży medycznej: 

Jesteśmy Firmą zarejestrowaną w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

 

100% pozytywnych weryfikacji naszych Klientów podczas audytów medycznych. 

Wystawiane przez nasze laboratorium świadectwa wzorcowania są honorowane 

przez wszystkich pracowników weryfikujących jednostki medyczne i apteki w Kraju 

obsługujemy już ponad 400 podmiotów medycznych w trójmieście i okolicach oraz 

ponad 28 szpitali i placówek medycznych na terenie Kraju 

Pod patronatem: 


