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לכבוד:
מאיר דהאן
הילה פארמה
דוא"לmeird1964@gmail.com :

תעודה מס'  012086.20לתוצאות המעבדה
מס' אמינולאב:
נדגם ע"י:
מקום הדיגום:
תאריך דיגום:

028536.20-M - 028537.20-M
הלקוח
---

תאריך קבלה06/04/2020 :
תחילת בדיקה06/04/2020 :
סיום בדיקה12/04/2020 :
טמפ' אחסוןN/R :

שם הבדיקה:
בדיקת אויר Settle Plates -
הערות כלליות:
צלחות אוויר  ,TSAאצווה ,9319154 :פג תוקף02.06.2020 :
אסמכתאות:
 .1כל צלחות ה TSA-היו באינקובציה בטמפרטורה של  30-35מעלות צלזיוס לזיהוי חיידקים ועובשים.
 .2נוהל אמינולאב מספר 50WI143 :ניטור אויר ומשטחים של מיקרואורגניזמים חיים.
תוצאות הבדיקה:
סך המיקרואוגניזמים האארובים

עובשים

CFU/plate

מס .אמינולאב

תאור הדגימה

CFU/plate

028536.20-M

צלחת דיגום אוויר -
חדר  - 4x2בלי חומר

24

0

028537.20-M

צלחת דיגום אוויר -
חדר  - 4x3עם חומר

0

0

-

-

הערות לבדיקות:

הערות לבדיקה:
) = (-אין הערות
אבטחת איכות:
הבדיקה
בדיקת אויר Settle Plates -

אושר ע"י :דר' הלנה אשכנזי-מנהלת המחלקה

הסמכה/
הכרה
)(-

שיטה  /תקן
SOP# 50.WI.143

חתימה:

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה
של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.
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מס' אמינולאב028536.20-M - 028537.20-M :
הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי  ISO/IEC 17025והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
) = (-אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:

אושר ע"י :דר' הלנה אשכנזי-מנהלת המחלקה

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה
של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *
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