Megfelelőség / nem megfelelőség értékelése:

A vizsgálandó minta fizikai-kémiai paraméterei mérési eredményeinek meg kell felelni a 2009.12.22-én kiadott EU bizottsági rendeletének. (rendeletszám: 37/2010)
a farmakológiai hatóanyagokról és azok besorolásáról az állati eredetű élelmiszerekben található maradékanyag-határértékek tekintetében.
A specifikációnak való megfelelés / nem teljesítés nyilatkozata a lefedettség 95% -os valószínűségén alapul, a mérési eredmények kibővített bizonytalansága miatt,
amelyek szerint egy megfelelési / nem megfelelési határozat keszül az ILAC-G8: 03/2009 alapján.
A megfelelőség / nem megfelelőség értékelését nem szabad összekeverni az ellenőrző vagy tanúsító szervezet által végzett megfelelőségértékelés eredményeivel.
Alapelv
AAS-AMA
ICP-MS
TIT/Kjeldah
AES-ICP
AAS-F

atomabszorpciós spektrometria - higany analizátor
induktív módon kapcsolt plazma tömegspektrométerrel
titrálás (Kjeldahl)
induktív kapcsolású plazma atomemissziós spektrometria
atomabszorpciós spektrometria porlasztással lángban

Jelmagyarázat:

H - értékelés
TS - teszt típusa
V - megfelel
A - akkreditált teszt saját vizsgálati laboratóriumban elvégezve
NE - nem felel meg
N - nem akkreditált teszt saját vizsgálati laboratóriumban elvégezve
ŠPP, LS-PP-CH - standard munkafolyamat
SA - akkreditált teszt alvállalkozóval elvégeztetve
ND - adott eljárással nem érzékelhető
SN - nem akkreditált teszt alvállalkozóval elvégeztetve
KTJ - kolóniaképző egység
NM - szükséges mennyiség
m - az egyminta minősítésének maximális megengedett értéke
M, c - “M” a legnagyobb megengedett érték “c” számú minta esetén, 5 az 5-mintás értékelésben
* - a kiterjesztett bizonytalanság, amelyet k = 2 tágulási együtthatóval határoztak meg (95% -os valószínűséggel), nem tartalmazza
a mintavételi bizonytalanságot.
- a kiterjesztett bizonytalanság, mértékegységekben kifejezve, tükrözi a mérési eredmény bizonytalanságát.
- a kibővített bizonytalanság% -ban tükrözi a mérési eredmény bizonytalanságát.
SL - vizsgálati laboratórium: BA-Pozsony, NZ-Nove Zamky, PN-Pöstyén, TR-Turcianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-Trebisov

Jogi nyilatkozat:

A vizsgálatokhoz használt mérőberendezéseket a vonatkozó metrológiai előírásokkal összhangban kalibrálták vagy hitelesítették.
Az eredmények csak a tesztek tárgyára vonatkoznak, és nem helyettesítenek más dokumentumokat.
Az ebben a tesztelési protokollban feltüntetett nem akkreditált eredményt nem akkreditálhatók.
Az ebben a tesztelési protokollban alvállalkozó által meghatározott eredmény egy szerződés alapján végzett alvállalkozói
mérés eredménye.
A jelentést csak a vizsgáló laboratórium írásbeli hozzájárulásával lehet reprodukálni vagy beépíteni promóciós anyagba
az ilyen hozzájárulás mértékéig.
A tesztelési protokoll egy részének bármilyen módosítása, másolása nem megengedett, és az automatikusan érvénytelenné válik.
A protokoll hitelességének és teljességének ellenőrzése kérésre elvégezhető a fejlécben említett vizsgáló laboratórium székhelyén.
Jegyzőkönyv - “A vizsgáló laboratórium neve és címe”
A laboratóriumot az SNAS akkreditálta, amely az EA MLA és az ILAC MRA aláírója a laboratóriumi akkreditáció területén.
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