
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67081597
fakss: 67620434

e-pasts: medicina@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Pasūtītājs/maksātājs:
Itla.lv SIA, reģistrācijas Nr.: 40103312689, adrese: Rīga, Maskavas 250, LV-1063, e-pasts: itla@itla.lv

Nr.MM-2016-K-27773.02

Paraugi pieņemti BIOR:
"BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija, tālr.: 67081597, e-pasts: medicina@bior.lv, 25.04.2016 plkst. 10:00
(pavadraksta Nr: MM-2016-K-27773)

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija

(aizvieto Nr. MM-2016-K-27773.01.02.05.2016..redakciju)

Pasūtījuma veids:
Maksas pakalpojumi. Medicīna.

Diagnostikas centrs

K-27773/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Medicīniskās zeķes ar pretsenīšu / pretmikrobu iedarbību (sērija MIK,AMIK) dažādi veidi un izmēri
Nosaukums un apraksts:

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: pretsēnīšu / pretmikrobu iedarbība
Parauga ņēmējs: Irina Gerasimenko / SIA " Itla.lv " valdes locekle tālrunis: 29262290;

Parauga ņemšanas vieta: Maskavas 250,Rīga.SIA " Itla.lv "

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.04.2016
Paraugi pieņemti: "BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija (25.04.2016 plkst. 10:00)
Testēšana uzsākta:25.04.2016.Testēšana pabeigta:02.05.2016.

Rādītājs Metode Rezultāts
Baktericīdās darbības pārbaude Лабораторный контроль качества

дезинфекционных мероприятий в лечебно-
профилактических учреждениях 1988. г.*

Pēc 2 stundu ekspozīcijas ar ATCC 33591 (S.aureus
MRSA) kultūru uz medicīniskajām zeķēm( dažādi

veidi) to augšana nav konstatēta

K-27773/2 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Medicīniskās zeķes ar pretsenīšu / pretmikrobu iedarbību (sērija MIK,AMIK) dažādi veidi un izmēri
Nosaukums un apraksts:

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: pretsēnīšu / pretmikrobu iedarbība
Parauga ņēmējs: Irina Gerasimenko / SIA " Itla.lv " valdes locekle tālrunis: 29262290;

Parauga ņemšanas vieta: Maskavas 250,Rīga.SIA " Itla.lv "

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.04.2016
Paraugi pieņemti: "BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija (25.04.2016 plkst. 10:00)
Testēšana uzsākta:25.04.2016.Testēšana pabeigta:02.05.2016.

Rādītājs Metode Rezultāts
Baktericīdās darbības pārbaude Лабораторный контроль качества

дезинфекционных мероприятий в лечебно-
профилактических учреждениях 1988. г.*

Pēc 2 stundu ekspozīcijas ar ATCC 27853
(Ps.aeruginosa) kultūru uz medicīniskajām zeķēm (

dažādi veidi) to augšana nav konstatēta

K-27773/3 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Medicīniskās zeķes ar pretsenīšu / pretmikrobu iedarbību (sērija MIK,AMIK) dažādi veidi un izmēri
Nosaukums un apraksts:
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Parauga ņemšanas procedūra, plāns: pretsēnīšu / pretmikrobu iedarbība
Parauga ņēmējs: Irina Gerasimenko / SIA " Itla.lv " valdes locekle tālrunis: 29262290;

Parauga ņemšanas vieta: Maskavas 250,Rīga.SIA " Itla.lv "

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.04.2016
Paraugi pieņemti: "BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija (25.04.2016 plkst. 10:00)
Testēšana uzsākta:25.04.2016.Testēšana pabeigta:02.05.2016.

Rādītājs Metode Rezultāts
Baktericīdās darbības pārbaude Лабораторный контроль качества

дезинфекционных мероприятий в лечебно-
профилактических учреждениях 1988. г.*

Pēc 2 stundu ekspozīcijas ar ATCC 10231
(C.albicans) kultūru uz medicīniskajām zeķēm(

dažādi veidi) to augšana nav konstatēta

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 09.05.2016

Sastādīja: Marina Čerkasova (Vecākā speciāliste)

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Svetlana Makarova (Medicīnas mikrobioloģijas laboratorijas vadītāja)

Testēšanas pārskats Nr.MM-2016-K-27773.02. Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR” obligāta.
Bez „BIOR” rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

 Lapa 2 no 2
* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā
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