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Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :FP1102549 16.6.2011

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Beskyd Fryčovice, a.s.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisPavlína Bočková

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Fryčovice č.p. 606

73945 Fryčovice

:: E-mailE-mail pavlina.bockova@beskyd.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- +420 226 226 228

:: FaxFax ---- +420 284 081 635

::Projekt Mikrobiol  vyšetření Stránka 1 z 2

:Číslo objednávky ---- ::Datum přijetí vzorků 8.6.2011

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2011BESFR-CZ0327 

(CZ-114-11-0313)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 8.6.2011 - 16.6.2011

::Vzorkoval zakaznik Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorky FP1102549-001,002,003,004: Zadna z izolovanych kolonii nevykazovala po pomnozeni v mTSB bujonu s 

novobiocinem typicky rust na selektivni pude ESBL, vhodne pro rust producentu sirokospektre beta-laktamazy.

Vzorky FP1102549-001,002,003,004: metoda B-PRIMO neni akreditovana v teto matrici.

Jméno oprávněné osoby

Tento dokument je elektronicky podepsán oprávněnými osobami 

uvedenými v příloze osvědčení o akreditaci č. 521/2008. Osvědčení o 

akreditaci pro zkušební laboratoř  č. 1163  vydal Český institut pro akreditaci.

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Prague Laboratory Manager

Zkušební laboratoř 

akreditovaná ČIA

Údaje o vzorcích

Datum přijetí vzorkůPočet přijatých vzorků : 4

8.6.2011Počet analyzovaných vzorků : 4

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodu určí sama, jsou pak 

rovny datu a/nebo času přijetí vzorků a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, 

že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkovani. Pokud je název vzorku uveden v závorce, vzorek nebyl 

analyzován.

Matrice : ZELENINA

Identifikace vzorku 

(lab.)

Název vzorku Datum odběru/čas odběru

FP1102549-001 Klíčky Mungo (Slovensko) 8.6.2011 00:00

FP1102549-002 Klíčky Mungo (Country Life - Čina) 8.6.2011 00:00

FP1102549-003 Klíčky Cizrna (Country Life - Kanada/Rusko) 8.6.2011 00:00

FP1102549-004 Klíčky Čocka (Country Life - USA) 8.6.2011 00:00
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Zakázka :

:Zákazník

FP1102549

Beskyd Fryčovice, a.s.

Popisné výsledky
Matrice: ZELENINA

Výsledky zkoušekMetoda: Parametr Název vzorku  - Datum 

odběru/čas odběru

Identifikace 

vzorku (lab.)

mikrobiologické parametry

B-PRIMO: primokultivace Vyšetřeni na průkaz EHEC O104:H4 je negativní.FP1102549001 Klíčky Mungo 

(Slovensko) - 8.6.2011 

00:00

B-PRIMO: primokultivace Vyšetřeni na průkaz EHEC O104:H4 je negativní.FP1102549002 Klíčky Mungo (Country 

Life -Čina) - 8.6.2011 

00:00

B-PRIMO: primokultivace Vyšetřeni na průkaz EHEC O104:H4 je negativní.FP1102549003 Klíčky Cizrna 

(CountryLife - 

Kanada/Rusko) - 

8.6.2011 00:00

B-PRIMO: primokultivace Vyšetřeni na průkaz EHEC O104:H4 je negativní.FP1102549004 Klíčky Čocka (Country 

Life- USA) - 8.6.2011 

00:00

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0.00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytická metoda Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_04_322. Průkaz přítomnosti běžně sledovaných patogenních mikroorganismů primokultivací a pomnožením.B-PRIMO

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.
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