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Oznámení výsledků rozboru vzorku č. CH  3100/2020

Místo provedení zkoušek:   Zkušební laboratoř Tábor                                                                                                                                                                                                                    
Zákazník: O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, 60200 Brno

Datum příjmu: 19.11.2020
Zahájení rozboru: 19.11.2020 Ukončení rozboru: 9.12.2020

Fakturační období: 11-2

Číslo objednávky: 161120
Vzorkoval: zákazník
Datum výroby*:   šarže*: 01112020

Zadal*: Jehlíková
Místo odběru*: temperovaný sklad OKG Brno
Obal: originální obal      Množství vzorku: 150 kapslí

Vzorek:
číslo vzorku označení vzorku*

CH  3100 OK Beta+ Forte

Údaje o vzorku označené "*" jsou dodány zákazníkem

Výsledky analýz:

Parametr Hodnota          Jednotka Nejistota číslo SOP
olovo 0,51 mg/kg ±35% SOP č.8
kadmium <0,1 mg/kg SOP č.8

arsen <2 mg/kg SOP č.18
rtuť <0,05 mg/kg SOP č.N24
Salmonella spp. negativní /25 g

E.coli <1x10
1

KTJ/g
plísně <1x10

1
KTJ/g

Koliformní bakterie <1x10
1

KTJ/g

.....................................................................................................................................................................................................................
                                                                          konec výsledkové části protokolu                                                                         

Použité metody:
Název Název zkušebního postupu                             Identifikace zkušebního postupu Akred.
SOP č.N24 Stanovení obsahu rtuti metodou  AAS – ČSN EN 13505-6 N

studené páry
Stanovení počtu ČSN ISO 16649-2 A
beta-glukuronidázopozitivních E. coli

kultivačně
Stanovení počtu koliformní bakterií ČSN ISO 4832 N
kultivačně

Stanovení počtu kvasinek a plísní ČSN ISO 21527-1,2 A
kultivačně
Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivačně SOP č.M3 (dle ČSN EN ISO 6579:2003) A

SOP č.8 Stanovení obsahu stopových prvků JPP ÚKZÚZ-postup č.10460.1, pozn.N6 A
metodou AAS-ETA  pozn. 2)

SOP č.18 Stanovení obsahu stopových prvků JPP ÚKZÚZ-postup č.10430.1,ČSN EN A

metodou HG-AAS pozn. 5) 16159
Posouzení shody:
Zjištěné výsledky mikrobiologických kritérií ve vzorku jsou ve shodě s mezemi danými ČSN 56 9609. 

Výsledky sledovaných chemických parametrů vzorku jsou v souladu s požadavky platného znění Nařízení komise (ES)
č.1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.
Poznámka:

Posouzení shody není možné zaměňovat z výsledky posouzení shody provedeném inspekčním orgánem.

strana/celkem: 1 / 2



                                           Centrální laboratoř, s.r.o.
                   Čekanice 207, 390 02 Tábor

                                            IČO: 28137043, tel: 383 836 180, e-mail: karel.rezek@afeed.cz

Oznámení výsledků rozboru vzorku č. CH  3100/2020
Poznámky:
                                                                                                                                                                                                                    Uvedená nejistota je vyjádřena v relativních procentech jako nejistota na hladině pravděpodobnosti U=95% pro  
koeficient rozšíření k=2 a nezahrnuje nejistotu vzorkování, která zvyšuje tuto nejistotu o 10% relativních.

Pro hodnoty, které jsou pod mezí stanovitelnosti, se nejistoty neuvádí.
Metody označené A jsou v rozsahu akreditace, N mimo rozsah akreditace a SA dodavatelsky v akreditované 
zkušební laboratoři. 

Výsledky zkoušek se týkají pouze předložených vzorků a vztahují se ke vzorku, jak byl přijat.
Bez souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak, než celý.
Laboratoř nenese odpovědnost za ovlivnění výsledku informacemi dodanými zadavatelem zkoušek.

Datum vypracování: 9.12.2020
Vypracoval: Vachtová Markéta Ing.

Protokol o zkoušce schválil: Mgr. Lucie Pitálková
manažer kvality zkušební laboratoře

........................................................................ konec protokolu ..............................................................................................................
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