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Vvřizuie
Maiite[
Zadavatel
Datum odběru

MVDr. Eva © naidárková
JIMIplet, s.r.o. Tuutěnická7 629 00 Brno
. voianov
J I M I p l e ts . r . o S
Dbruč eno | 20,|0,2020
t5.l0.2020

Vyří zeno |29,10.2020

IDENTIFIKACE VZORI(U
c.v7.

Ponis vzorku

nnť c.

, i790

antihakteriá|ni texttlie s nanoč ásttcemtstřibra

Výsledek antimikrobní hoú č inkuje uveden v pří loze č .1

- 26'|0.2020
provedeno:20,10,2020
Vy¹ etření
Prohlá¹ ení :
Bez pí semné ho
souhlasulaboratořese nesmí protokol reprodukovatjinakne¾ celý.
'
se vztahují ke vzorku,jak byl přijat'
Výsledky zkou¹ ekse týkají pouze zkou¹ enýchpředmětů Výsledky
i za odběrvzorku a za správnostú dajůdodaných zákaznikem
LaboratořeSVU olomouc neodpoví daj
vztahují cí chse ke vzorku' Data dodaná zákazní kemjsou ú dajeidentifikují cí zakázku a vzorek.
znamenajípou¾ itíflexibilní
Úda.jev protokoluoznač ené* jsou mimo rámec akreditace.Udaje v protokolu označ ené ,,*F..
akreditace.Udaje v protokolu označ ené,'+A..označ ujízměnu provedenouv rámci aktualizacenorem.
Mí sto prováděnílaboratorní chč innostíje uvedenov zá|.ilaví ,

obdr¾ :í l x JIMIplet,s.r.o.,Svojanov67,56973
1 x arcnlv
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Pří |oha
č .1k protoko|uL3790|202o
Testantimikrobní úhoč inku
Vzorek:

antibakteriální
textilies nanoč ásticemi
stří bra

Postup:
vzoreko váze1,0g by|v|o¾ en
o koncentraci
do 20 m|roztokus testovací mikroorganismem
m
poč etmikroorganismů
35"c/48hodin.
104cFU/m|.
by|zji¹ ť ován
v 0' a 24.hodině.|nkubace
Ce|kový
- do roztokus testovací mikroorganismem
Souč asně
by|přidán
by|aprovedena
negativní
kontro|a
m
.
mí stovzorku fyzioIogický
mikroorganismy
o
roztok. PozitivníkontroIa roztok s testovací mi
koncentraci
104cFU/m|.
Stanovení
byIaprovedena
dupIicitně'
JrguN

kvantitativní ho
stanovení
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2,8 xtOa

2,6 x 104

be zná| e z u

1,4 x 1,03

1,6x 104

bezná|ezu
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Mno¾ stvímikroorganismůCFU/1m!.
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6,6 x 104

7,0 xt}a

be zná| e z u

7,4xtO3

7,1"x 1.04
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