
 

 

 Pharmaceuticals 

Bulgaria 
TEDA-MM Ltd 
 
Teda-MM is a leading producer of 
thermoformed plastic packaging for the 
food industry in Eastern Europe. Facing 
the challenges and the customers’ 
demands caused by the spread of 
COVID-19 the company launched a new 
product - a safety helmet. 
 
In March 2020, “Teda-MM”  made and 
donated 160 3D printed helmets. The 
company donated and delivered a huge 
amount of PET material, from which the 
protective screens of the helmets were 
made by the University of Rousse. 

Finland 
Kyrö Distillery 
 
The distillery has switched its production 
to create hand sanitizer to be distributed 
throughout Finland. The distillery aims to 
be able to produce 2500 bottles a day. 

Germany 
Becks 
 
The Becks brewery has started providing 
alcohol for the production of disinfectants 
including hand sanitizers. 
 
Jägermeister 
 
With large quantities of excess alcohol 
accumulating during production, the 
brewery is now supplying disinfectant 
manufacturer KWST GmbH with the 
alcohol necessary to make disinfectant. 
 
Viessmann 
 
The heating specialist in is expanding its 
production so that it is able to make 
ventilators and respirators The family-
owned company says that it is working 
closely with doctors from the Luisen 
Hospital, the academic teaching hospital 
of the Medical Faculty of the RWTH 
Aachen. 

Malta 
CassarCamilleri 
 
The Maltese beverage company has 
started the production of Hand Sanitizer 
at their PET bottling facility. This hand 
sanitizer has been donated to Malta’s 
health authorities. 
 
 

 Portugal 
Casa Ermelinda Freitas	
 
The vineyard have switched their 
production make alcohol gel and visors in 
collaboration with IPS to minimise 
shortages in the health services. 
 
OLI 
 
OLI have produced 20,000 visor support 
units weekly, for free delivery to hospitals. 
 

Spain 
Tous 
 
The jewellery group have made their 
productive capacity available to the health 
system to fight the COVID-19 pandemic, 
adapting its 3D printing machines to 
produce components for ICU oxygen 
bypass tubes. 
 
HIPRA 
 
The animal health company have increased 
the analysis capacity of coronavirus tests 
and generated 3D parts that have been used 
to manufacture respirators for hospitals. 
 

France 
SEPTODONT 
 
The world leader in dental anaesthetic, 
Septodont have converted their 
production to alcohol gel, producing more 
than a tonne distributed to hospitals and 
old people’s homes. 
 
Group Lemoine 
 
After learning of the shortage of 
nasopharyngeal swabs necessary for the 
virological tests for COVID-19 screening, its 
managers organised a line of production 
dedicated to the swabs, manufacturing the 
first swabs in just 8 days. The group now 
produce 1.5 million swabs a week. 
 
Nouvelle Aquitane 
 
The group have produced 9 tonnes of 
hydro-alcoholic solutions. The group have 
also donated 2,000 FFP2 masks to the 
Nord Deux-Sèvres hospital 

Invent 3D 
 
The DIY company have switched their 
production to created printable face 
shields in order to protect healthcare and 
public workers. 
 

United Kingdom 
HMG 
 
The UK’s largest independent coatings 
manufacturer, HMG Paints Ltd, has 
utilised its manufacturing knowledge and 
existing alcohol stocks to produce hand 
sanitiser for front-line workers, care 
providers and charities in Manchester and 
across the UK. 

Belgium 
ABinBev 
 
The brewery and distiller have shifted 
production to make hand sanitizer gel 
with the alcohol from beer. 

Az Egyesült Királyság legnagyobb független 
festékgyártója, a HMG Paints Ltd, 
hasznosította a gyártásban szerzett tapasztalatait és
a raktáron lévő alkoholkészleteit és kézfertőtlenítők 
előállításába kezdett az egészségügyben dolgozók, 
a gondozók és önkéntesek részére 
Manchesterben és az Egyesület Királyságban.

A Septodont, a világ egyik piacvezetője a fogászati 
érzéstelenítés területén, átalakította a gyártási 
folyamatait és fertőtlenítő gélek gyártásába kezdett, 
amit kórházakba és idősek otthonába szállított.

Miután kiderült, hogy hiány van abból az 
eszközből, mely a COVID -19 vírus szűréséhez, 
illetve a tesztek elvégzése során az orrgaratból 
történő mintavételhez szükséges, a Lemoine 
Csoport 8 nap alatt átállt az orrgarat törlők 
gyártására. 
Ma 1,5 millió darabot gyártanak hetente.

A cégcsoport összesen 9 tonnányi vizes-alkoholos 
fertőtlenítő terméket állított elő. 
A Nord Deux -Sèvres Kórháznak 2000 darab 
FFP2 maszkot adományoztak.

A spanyol ékszergyártó a termelő kapacitásait 
az egészségügy szolgálatába állította a koronavírus 
járvány elleni küzdelemben. 
3D-s nyomtatóival átállt a lélegeztetőgépek 
alkotórészeinek gyártására.

A spanyol állatgyógyászati cég megnövelve 
kapacitásait koronavírus tesztek gyártásába kezdett, 
és olyan 3D-s nyomtatókat tervezett, melyekkel 
kórházak számára maszkokat állít elő.

A portugál borászat alkoholos gélek és maszkok 
előállítására állt át, hogy csökkentse 
a hiányosságokat az 
egészségügyi szolgáltatások területén.

Az OLI 20.000 maszkot gyárt hetente, 
melyet kórházaknak szállít.

A máltai italgyártó cég is kézfertőtlenítők 
gyártásába fogott a PET palackokat 
előállító egységeiben. 
A kézfertőtlenítőket a máltai egészségügyi 
hatóságoknak adományozta.

A máltai DIY vállalat termelő kapacitásait átalakítva 
nyomtatható arcmaszkok előállításába kezdett 
az egészségügyben és az 
élvonalban dolgozók számára.

A belga sörgyártó kézfertőtlenítők 
gyártásába kezdett a sör 
alkoholtartalmának hasznosításával.

A finn lepárló is kézfertőtlenítők 
gyártására rendezkedett be, 
mellyel ellátja egész Finnországot. 
Napi 2500 darab gyártását tűzték ki célul.

A Becks sörgyár 
a fertőtlenítőszereket előállítók 
számára kezdett alkoholt előállítani.

A német italgyártó az italgyártás során 
nagy mennyiségben feleslegként keletkező 
alkoholt a fertőtlenítőszereket gyártó 
KWST GmbH-nak szállítja.

A német fűtő- és hűtőrendszereket 
gyártó cég kibővítette gyártókapacitásait, 
így most ventilátorokat és lélegeztetőgépeket 
is gyárt. A családi tulajdonú vállalat 
a Luisen Kórház orvosaival és az 
Aacheni Egyetem Orvosi Karának 
Gyakorló Kórházával szorosan 
együttműködve tervezi és gyártja a gépeket.

A Teda-MM Kft. hőformázott műanyag 
csomagolóanyagokat gyárt kelet-európai 
élelmiszeripari cégek számára. 
Szembesülve a koronavírus hatására 
keletkező új kihívásokkal 
és vevői igényekkel, 
a cég egy új termékkel rukkolt elő, 
egy biztonsági sisakkal.

2020 márciusában a Teda-MM 
160 darab biztonsági sisakot gyártott 
3D-s nyomtatóval. 
A cég nagymennyiségű műanyagot szállított a 
Rousse Egyetemnek, melyből a sisakok 
védőrostáját készítették.

       GYÓGYÁSZAT


