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 :

لبنیبت
لیست تجهیشات ,لواسم و مواد مورد نیبس بخص ضیمیبيي
هَجَد

ًبقع

هَجَد

ًبقع

هَجَد

ًبقع

ّيتز ثزقي

پي پت ٍ ارلي هبيز ٍ ثطز

دستگبُ آة هقطز گيز ٍ هطتزک ث ب

سبًتزيفيَص

ّوشى ضيطِ اي

اسيذ سَلفَريک%00

دستگبُ آة هقطز گيزي

کبغذ غبفي

پَدر فٌل فتبلئيي

کپسَل گبس ٍ پک گبس

ثي هبري

اسپبچَل

تيتزاسٍل ًيتزات ًقزُ ً0/1زهبل

اتَکالٍ

تزاسٍي سِ غفز

ثَرت 20هيلي ليتزي

کزٍهبت پتبسين %1

اًکَثبتَر

آٍى

هشٍر  100ٍ00هيلي ليتزي

الکل اتيليک %00

ثي هبري جَش

کَرُ الکتزيکي

جب لَلِ آسهبيص

کلزيذ پتبسين اضجبع 3M

تزاسٍي ديجيتبل

سليکبصل

يخچبل

ثَتيزٍهتز

ّيتز ثزقي

قيف ضيطِ اي – دهبسٌج 100-0
کزٍسُ چيٌي
ث

بلي صٍصُ  000ٍ200ٍ100ٍ00هيل

ي

دسيکبتَر
پيست
ارلي هبيز  200ٍ100هيلي ليتزي
ظزٍف درة دار ضيطِ اي جْت هعزف

کذسٌذ........ :

ثخص ضيوي

هشٍر  100ٍ1000هيلي ليتزي
لَل ِ آسه بيص درة پ يچ دار
سبيش ثشرگ
لَلِ درّبم
جب لَلِ اي ٍ سجذ سيوي جبي
لَلِ آسهبيص
پٌجِ ٍ فَيل آلَهيٌيَهي
پٌس ٍ قيچي فلشي ٍ قبضقک
ًوًَِ ثزداري (اسپبچَل)

هح يط کط ت
Agaar

Plate count

هحيط کطت  VRB Agarي ب ه ک
کبًکي آگبر
هحيط کطت لَريل سَلفبت تزيپ َس
ثزاث
هحيط کطت YGC Agar
هحيط کطت E.C broth
هحيط کطت پپتَى ٍاتز
هعزف کَاکس
قزظ ريٌگز

يخچبل

چست اتَکالٍ

هحيط کطت ثزد پبرکز آگبر

آٍى

سَسى کطت

پَدر تلَريت پتبسين

تَري ًسَس-سِ پبيِ ٍ پيست

ليتزي

فٌل فتبلئيي

ًبقع

ليتزي

هَجَد

ي

الکل آهيليک

هجْش ثِ الهپ UV

ثِ تعذاد السم

ًبقع

پيپ

ثبفز 7ٍ4

َّد هيکزٍة ضٌبسي يب اتبق کطت

پليت يکجبرهػزف يب ضيطِ اي

هَجَد

َّد ضيويبيي

ت  20ٍ11ٍ20ٍ10ٍ0ٍ2ٍ1هيل

ضيويبيي

کيسِ اتَکالٍ

هَجَد

PHهتز

ثطز 000ٍ200ٍ100ٍ00هيلي ليتزي

هَاد ٍ هحلَلْبي

تجْيشات

لَاسم

هَاد ٍ هحيطّبي کطت هيکزٍثي

ًبقع

تجْيشات

لَاسم

لیست تجهیشات ,لواسم و مواد مورد نیبس بخص میکزوبي

