
Kontakta Jessica Flodin för mer information,
0371-330 37, jessica.flodin@dectasafe.se.

Att tappa ett plåster under livsmedelsproduktionen kan 
få förödande konsekvenser. Eller om personalen upptäcker 
att hårskyddet de nyss hade på huvudet saknas. Med hjälp 
av detekterbar utrustning kan man lätt förhindra att olika 
främmande material hamnar i livsmedelsprodukten och sedan 
når konsumenten. DectaSafe är ett nytt varumärke med 
detekterbara och färgkodade produkter som försäkrar en 
högre livsmedelssäkerhet i produktionen.

Bakom DectaSafe står Tomjo Produkter i Smålandsstenar. 
Ett företag med över tio års erfarenhet av packmaterial och 
hygienprodukter. Tomjo fick en förfrågan från en av sina kunder 
inom mejeribranschen gällande just detekterbara produkter. 
Man önskade bland annat skyddsutrustning för personalen som 
kan upptäckas i en metalldetektor. 
Tomjo gjorde en marknadsundersökning och en behovsanalys 
och fick så småningom reda på att artiklar som kan säkerställa 
livsmedelssäkerheten var helt rätt att satsa på. 

Livsmedelskonsulten Jessica Flodin är nu DectaSafes 
ansikte utåt på Tomjo. Hon har lång yrkeserfarenhet inom 
livsmedelssäkerhet och är biomedicinsk analytiker i grunden. 
Närmast kommer hon från Anticimex. 

– De som producerar livsmedel idag ställs inför olika krav. 
Är man BRC-certifierad står det i standarden att man ska 
kontrollera produkterna i en metalldetektor. Men för att 
kunna göra det måste personalen ha rätt utrustning som kan 
upptäckas, säger Jessica Flodin och fortsätter:
– Det får verkligen inte hamna något främmande föremål där!

Bland produkterna som DectaSafe erbjuder finns bland 
annat pennor, ID-korthållare, buntband, knivar, plåster, 
personlig skyddsutrustning såsom skoskydd och hårskydd, 
samt borstar. Allt är detekterbart och går således att upptäcka 
i en metalldetektor. Därmed slipper konsumenten obehagliga 
överraskningar, såsom ett plåster i maten.
– Det här är mycket viktiga produkter, säger Jessica Flodin.
Produkterna säljs via företagets webshop www.dectasafe.se 
samt via kundkontakt. 

Förutom sitt stora sortiment av detekterbara och 
färgkodade artiklar erbjuder DectaSafe även en grundkurs 
i livsmedelshygien samt skräddarsydda utbildningar för 
livsmedelsföretagen. Vidare kan man även hjälpa till med 
rådgivning och provtagning.

DectaSafe – för kompromisslös 
livsmedelssäkerhet

DectaSafe är ett nytt varumärke med detekterbara produkter. 
Jessica Flodin, livsmedelskonsult på Tomjo Produkter, är 
varumärkets ansikte utåt.

Tomjo Produkter AB, Dalsgatan 16, 333 30 Smålandsstenar
0371-330 37, dectasafe@tomjo.se, www.dectasafe.se

Pennor, gem och plåster är några av alla 
de detekterbara produkter som DectaSafe 
erbjuder.
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