BADANIA BIEGŁOŚCI
W ZAKRESIE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI
PRZECIWBAKTERYJNYCH
RUNDA II/2018
I N S T R U K C J A

P O S T Ę P O W A N I A

Z

1.

PRZESYŁKA ZAWIERA:






Próbki do badań jakościowych zgodnie ze zgłoszeniem Uczestnika
Rejestrator temperatury
Zaadresowaną kopertę zwrotną do odesłania rejestratora temperatury
Wkłady chłodzące

2.

ZWROT REJESTRATORA TEMPERATURY

P R Ó B K A M I

Rejestrator temperatury należy odesłać Organizatorowi badań biegłości w ciągu 24 godzin od
otrzymania próbek w załączonej kopercie zwrotnej listem poleconym. Nie odesłanie rejestratora
skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500 zł brutto.
3.

WYKONANIE BADAŃ
Przed przystąpieniem do wykonania badań próbki należy przechowywać
w temperaturze 5 C ± 3 C.

Do badań należy przystąpić w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek.
Sposób postępowania:
 Próbki wody
Oznaczanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych należy wykonać w próbkach oznaczonych
symbolami A1, A2 i A3 (próbki wody 10 ml, zamrożone). Bezpośrednio przed przystąpieniem do badań próbki
zamrożone pozostawić w temperaturze pokojowej do upłynnienia. Dalej postępować z próbkami jak przy
rutynowych badaniach wody.
 Próbki mięsa wieprzowego
Oznaczanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych należy wykonać w próbkach oznaczonych
symbolami A4, A5 i A6 (próbki zhomogenizowanego mięsa wieprzowego, zamrożone). Bezpośrednio przed
przystąpieniem do badań próbki zamrożone pozostawić w temperaturze pokojowej do rozmrożenia. Dalej
postępować z próbkami jak przy rutynowych badaniach mięsa.
4.

PRZEKAZANIE WYNIKÓW

Po zakończeniu badań uzyskane wyniki należy raportować po zalogowaniu w serwisie elektronicznym
dostępnym pod adresem http://eklient.piwet.pulawy.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 24 września
2018 r. W chwili wysłania wyników Uczestnik otrzymuje pod wskazany podczas rejestracji adres e-mail
potwierdzenie wysłania wyników do Organizatora.
Sprawozdanie z badań biegłości rundy II/2018 będzie dostępne w w/w miejscu w terminie od 26 października
2018 r.

BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI PRZECIWBAKTERYJNYCH 2018
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Krajowe Laboratorium Referencyjne Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

1/1

