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תעודת בדיקה מס: 176904

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

טופס נטילה של הלקוחמס' טופס הנטילה16:00 05/01/2016מועד הגעת הדגימות

לקוחנדגם ע"י

ניצן

D060116-0019 הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

ת ד 1074 הוד השרון

54110

0546288558 הוד השרון

שיח שריד בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: C -17.11.15--226301 קנביס

מועד דיגום:תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: 

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

Based on: Sanco, FDA

-PAM

 GC/MS -  שאריות
חומרי הדברה 

 בפירות וירקות

(2)

- Not Detected Not detected

הערות
התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

הבדיקות המסומנות ב )2( הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות. •

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -
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תעודת בדיקה מס: 176895

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

טופס נטילה של הלקוחמס' טופס הנטילה16:00 05/01/2016מועד הגעת הדגימות

לקוחנדגם ע"י

ניצן

D060116-0016 הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

ת ד 1074 הוד השרון

54110

0546288558 הוד השרון

שיח שריד בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: C -17.11.15--226299 קנביס

05/01/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: אופפת מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

Based on: 

QuEChERS, SANCO

 LC/MS -  שאריות
 חומרי הדברה 

 בפירות וירקות

(2)

mg/kg Detected below 

LOQ

Carbendazim<0.01

הערות
התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

הבדיקות המסומנות ב )2( הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות. •

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -
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