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MAJITEL VZORKU : BIOCOL PHARMA a.s.

Tomkova 180111
500 03 Hradec Králové

Zakázka:
odběr :

Doručeno:
Platba :

Přijato dne :

298tP
majitelem
poštou
hradímajite|
19.2.2015 Ukončení anaIýz dne : 26.2.201 5

Požadované r,yšetření : chemické, mikrobio|ogické

Seznam vzorků
Cís|o vz. oznaěení a poois vzorku

P 717 Penoxe| - don|něk straw

Výs|edky vyšetřeni

Anorganické sloŽky
(odpovídá |ng' Thorová) P 717

Parametr Jednotka Hodnota +n.%

Kadmium (Cd) mq/kq <0.005

Rtuť (Ho) mq/kq 0.0016 r52ol
o|ovo íPh) mo/ko 0.055 r32o/,

Pozn... Nejistota n = + o/o z výs|edku (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá h|adině spo|ehIivosti přib|iŽně 95%)
- není zahrnuta nejistota vzorkování
- u hodnot označených " se jedná o abso|utní nejistotu v jednotkách výs|edku

Pokud není uvedeno jinak, jsou výs|edky vztaženy na původnÍ hmotu vzorku.

Mikrobiolog ické a senzorické vyšetření
(odpovídá RNDr. Pau|íková) P 717

Parametr Jednotka Hodnota
í]e|knrrr7 nnňpt mikrnnrn2niemi| KT.|la 1 á'y1o3

cí:harinhia nn|i - nnňcl KT.|Ia <1 x1 0r
Koaou|ázooozitivní stafu|okokv KTJ/o <5x1 0í
Sa|mone||a orůkaz v 25 o nedat
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Akreditace : A - akreditovaná metoda, N - neakreditovaná metoda, SA - subdodávka akreditovaná

Výs|edky se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souh|asu zkušební |aboratoře se nesmÍ
protoko| reprodukovat jinak neŽ ce|ý.

Protoko| zpracoval : Šimůnková Jana

Protoko| schvá|i| :

V ostravě dne : 26.2.2015

\-L, 
\\

\lng. Jiří Pave|ka
vedoucí laboratoře

ana metod
Parametr Akreditace soP Uořesnění SoP ímetoda)
o|ovo íPb) A a-n4-.t otrs-|cP . minpra|izaee sna|nváním

Kadmium íCd) A a-o1-1 oES-|cP - minera|izace soalováním
Rtut.íHo) A A-02-1 AAS -AMA 254 stanovení Ho

Escherichia co|i - oočet A M-0í ČsN |so 16649-2 StanovenÍ oočtu E. coli na chromooennÍm aoaru
Salmone||a orůkaz A M-04-2 csN EN lso 6579 Sa|mone||a průkaz N|DAS)
Ce|kovÝ oočet mikrooroanismů A M-07 Čsru pru |so 4833 Ce|kovÝ nočet mikrooroanismtj

Koaqu|ázooozitivní stafv|okokv A M-08 í:ŠN trN Isn ARRR-,l ) Knaall|áznnazitirlní sfefillnknk


