پیوست شماره 4
((بسمه تعبلي))

ضمبره:

گشارش ممیشی آسمبيطگبه كنتزل غذا و دارو معبونت غذا و داروی .......................................

تبريخ:

نبم كبرخبنه :

نبم مسئول فني حبضز :

تبريخ ببسديذ :

نطبني و تلفن :

نبم محصوالت تولیذی :

علت ببسديذ :

فزآٍردُ ّبی حجین ضذُ بز پبیِ بلغَر ٍ آرد غالت ،چیپس
لیست تجهیشات ,لواسم و مواد مورد نیبس بخص ضیمیبيي
ًبقع

هَجَد

ًبقع

هَجَد

هَجَد

ًبقع

کَرُ الکتزیکي

قطزُ چکبى

پزهٌگٌبت پتبسین

اتَکالٍ

ًبقع

تزاسٍی آسهبیطگبّي1.110

پَار

سَلفبت هضبعف آهًَیَم فزیک

هَجَد

آٍى

پي پت51ٍcc01

تیَسیبًبت آهًَیَم

یخچبل
ّیتز بزقي

هَجَد

ارلي هبیز511ٍ 051،cc011

تیتزاسٍل ًیتزات ًقزُ ً 1.0زهبل

ّیتز بزقي

َّد هیکزٍبي +الهپ UV

ًبقع

ضیویبیي

پلیت استزیل بِ تعذاد السم

قزظ ریٌگز

پي پت استزیل

هحیط کطت Plate Count Agar

جب پي پتي

هحیط کطت  VRBآگبر

ظرزٍ ضیطررِ ای هخػررَظ
جْت ًگْذاری پي پرت ّربی
هػزفي

هحریط کطرت Lauryl Sulfate
broth

دستگبُ سَکسلِ

هشٍر05 -011هیلي لیز

اسیذ ًیتزیک غلیظ

اًکَببتَر

لَلِ آسهبیص

هحیط کطت  E.Cبزاث

 PHهتز

پي ست

الکل٪66

بي هبری جَش

جب لَلِ ای

هحیط کطتPeptone Water

ّوشى هغٌبطیسي

دسیکبتَر

ّیذرٍژن کلراید غلیظ

تزاسٍ

ارلي

دستگبُ تقطیزکجلذال

بَتِ چیٌي

ّگشاى ًزهبل

آٍى

دستگبُ آة هقطزگیزی

کبغذغبفي بذٍى خبکستز

ببفز7ٍ4

بي هبری

بزداری
کیسِ اتَکالٍ

کبرتَش

اسیذ سَلفَریک غلیظ

سبذ فلشی

هگٌت

ّیذرٍصى کلزیذً 1.0زهبل تیتزاسٍل

فیلذٍپالتیي یب آًس فلشی

ببلي هخػَظ کجلذال

پتبسین سَلفبت

پٌبِ ٍ فَیل آلَهیٌیَهي

بَرت 51هیلي لیتز

سَلفبت هس

تَری ٍسِ پبیِ ٍپي ست

کزٍسُ چیٌي

هعز فٌل فتبلئیي

هشٍر

ضیطِ سبعت

سذین ّیذرٍکسیذ

بطز

گیزُ

هتیل رد

سٌگ جَش(پزل)

یذٍر پتبسین
سذین ّیذرٍکسیذ ً 1.0زهبل
کزیستبل رٍی
سلیکبصل
هعز کزٍهبت پتبسین
تیتررزاسٍل تیَسررَلفبت سررذین 1.0
ًزهبل
اسیذ استیک

کذسٌذ........ :

پٌس ٍ قیچي ٍ قبضقک ًوًَِ

هحیط کطت  Y.GCآگبر
هعز کَاکس

ًبقع

هَاد ٍ هحلَلْبی

تجْیشات

لَاسم

هَاد ٍ هحیطّبی کطت هیکزٍبي

هَجَد

تجْیشات

لَاسم

لیست تجهیشات ,لواسم و مواد مورد نیبس بخص میکزوبي

پیوست شماره 4
کلزٍفزم
ًطبستِ

کذسٌذ........ :

