Azonosító: Ad/7 1/2.oldal

MEGRENDELŐLAP KÜLÖNMINTA-VIZSGÁLATHOZ
(eseti megrendelés)
Mintavétel dátuma*:

Részlegvezető/átvevő tölti ki:

Megrendelő neve:

Érkezési hőmérséklet:

________ C

Eredmény közölhető:………IGEN / NEM
Költségviselő neve**:

tenyészetazonosító:

Címe (amennyiben nem szerepel az adatbázisunkban):

Adószám (amennyiben nem szerepel az adatbázisunkban):

Kapcsolattartó:

Telefonszám:
Adatközlés módja – karikázandó (kitöltendő, amennyiben nem szerepel az adatbázisunkban):
e-mail:
fax:
levélcím:
személyesen

Vizsgálat
típusa:
(a megfelelő
vizsgálattípus
bekarikázandó)

Beltartalom:
tejzsír, fehérje, tejcukor1

Karbamid1

Postaköltség:
Igen

Nem

Szomatikus sejtszám2

Aflatoxin M1 – ELISA módszerrel 3

Zsírmentes szárazanyag1

Amennyiben az Aflatoxin M1 vizsgálatra szánt minta végső fogyasztónak szánt élelmiszerből
származik, kérjük jelezze ezt számunkra egy X-szel***:

Megjegyzés (vonalkód/ok):

Termelésellenőr kódja:

Minta beküldés módja (karikázandó):

Beküldött mintaszám:

Fizetés módja (karikázandó):

személyesen / postán
készpénz / átutalás

Magyarázat, vizsgálati módszerek:
1. Infravörös spektroszkópia

2. áramlásos citometria

3. mennyiségi meghatározás, immunanalitikai módszer
mérési bizonytalanság: +/-15%

Eredményközlést a minta átvételétől számított 2 munkanapon belül tudunk biztosítani.

* A mintavétel dátumát minden esetben kötelező megadni!
** Csak abban az esetben kell megnevezni a költségviselőt, ha az eltér a megrendelőtől!
*** Lásd a 8/2021. (III. 10.) AM rendelet, 5. cikkely 11. § (1).
A fenti paraméterekkel a mintavizsgálatot az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-től megrendelem, és a leszámlázott díjtételeket
határidőre kiegyenlítem. Tudomásul veszem, hogy a mintavétel körülményeire a laboratórium nincs ráhatással, ebből következően a
vizsgálati eredmények kizárólag az átadott mintákra vonatkoznak, és vitás esetek eldöntésére nem használhatók.
A laboratóriumi tevékenységek végrehajtása során szerzett és létrehozott információkat a laboratórium bizalmasan kezeli, azokat nem hozza
nyilvánosságra. A saját minták nyomonkövetése előzetes egyeztetés esetén lehetséges.
Amennyiben a vizsgálatok költségeit más fizeti, hozzájárulok, hogy a laboratórium a költségviselő részére továbbítsa a vizsgálati
jegyzőkönyvet:
(hozzájárulás esetén bejelölendő)

……………………………………….
Megrendelő aláírása (Ph)
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……………………………………….
Mintaátvevő (laboratórium)
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MEGRENDELŐLAP KÜLÖNMINTA-VIZSGÁLATHOZ
(eseti megrendelés)
Laboratóriumi adminisztrátor tölti ki
Minta beérkezési dátuma:

Minta - azonosító
(ládaszám):

Kiadó részlegvezető tölti ki
Mérési program Combi műszer esetén
(karikázandó)

Műszer/módszerazonosító:
C……… / CSP1 / ELISA

Combi auto / Combi manual
FTS auto / FTS manual
FCM auto / FCM manual
Nyerstej auto / Nyerstej manual

Részlegvezető aláírása:

Kiadás dátuma:

Laboratóriumi asszisztens/ Laboráns tölti ki
Vizsgálat dátuma:
Mérést végző aláírása:
Minta vizsgálati hőmérséklete:
Mintahibák (hiba típusa / érintett minták
sorszáma):

Levizsgált mintaszám:

Laboratóriumi adminisztrátor tölti ki
Eredményközlés módja:

Eredmény elküldve:

Jegyzőkönyvet készítette:

Jegyzőkönyv sorszáma:

Kiadás: 2022. január 6. (4. verzió)
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