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  SO15022564 תעודת בדיקה

 

 

  מילודע: אתר קליטה
 

  22/03/15: תאריך דווח

  

 8: מספר דגימות
 צבע: תאור דוגמאות
  10/03/15: תאריך קליטה

  לקוח: שם דוגם
 

  02/03/15: תאריך דיגום

  
 חדר'ט-אריזה לא סופית: תאור מצב דגימה

  צבע: חומר לבדיקה
 

 
 

 בדיקה יחידה תוצאה
 SO15022564/1: מספר דגימה

 B-0: תאור
< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   5,900,000
  שעות72אחרי    360

 SO15022564/2: מספר דגימה
 B-2: תאור

< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   14,300,000
  שעות72אחרי    30

 SO15022564/3: מספר דגימה
 B-3: תאור

< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   11,100,000
  שעות72אחרי    240

 SO15022564/4: מספר דגימה
 B-4: תאור

< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   660,000
  שעות72אחרי    10 >

 SO15022564/5: מספר דגימה
 B-5: תאור

< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   1,820,000
  שעות72אחרי    4,700

 SO15022564/6: מספר דגימה



 B-6: תאור
< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   2,880,000
  שעות72אחרי    10 >

 SO15022564/7: מספר דגימה
 B-7: תאור

< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   248,000
  שעות72אחרי    5,900

 SO15022564/8: מספר דגימה
 B-8: תאור

< 10 per 1 gr ספירה כללית 
< 10 per 1 gr שמרים 
< 10 per 1 gr עובשים 

 יעילות ביוציד   47,000,000
  שעות72אחרי    630

 

 פרשנות לדגימות

  SO15022564/1: דגימה
 כל הדוגמאות באיכות טובה ונקיות על פי הרגישות המקסימלית האפשרית לבדיקות שבוצעו 

SO15022564/6 
הצבע אפשר . הצבע נמצא כבעל יכולת בקטריוצידית טובה כנגד חיידק גרם חיובי וחיידק גרם שלילי שנבדקו

. הורדה של לפחות חמישה סדרי גודל בספירות החיידקים הנבדקים
 

 

 

 אבטחת איכות

 בדיקה שיטת בדיקה
ASTM D 2574-86 יעילות ביוציד 

 ספירה כללית 3 חלק 885י 'ת
 

 
  י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"הבדיקות בתעודה זו אינן בהיקף ההסמכה שניתן ע

 

 

 הערות

לפי המפורט לכל ,  בכל אותם תחומים להם הוסמכהISO/IEC 17025התואמים לתקנים בינלאומיים ,המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים. א
 .אתר במסמך היקף ההסמכה

. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר. ב
. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד. ג
. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. ד
. אלא אם מצוין אחרת, הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. ה
. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק. ו
 .התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר. ז
 .הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.ח
 .אלא אם צויין אחרת, הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה.ט

 

 
 

 

  
 

 

  **סוף תעודה ** 
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