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1. Zakres stosowania

Instrukcja dotyczy przyjmowania próbek do badań w Pracowni Badań
Mikrobiologicznych Środków Spożywczych i Pracowni Badań Chemicznych Środków
Spożywczych oraz obowiązuje w Punkcie Przyjęcia Prób nrl wZHW Białystok.

2. Zasady przyjmowania próbek.

ZHW nie pobiera próbek.
Za prawidłowe pobieranie i dostarczanie próbek do badań odpowiada zleceniodawca.

Jeżeli stan próbek jest niezadowalający lub ilość jest niewystarczająca, próbki mogą nie
zostać przyjęte do badania. Pracownik Punktu Przyjęcia Prób zobowiązany jest wówczas
o tym fakcie powiadomić zleceniodawcę. Próbki nie podlegają dzieleniu pomiędzy
pracowniami. Do badań w każdej pracowni powinna być dostarczona oddzielna próbka
zgodnie z wytycznymi.

W Punkcie Przyjęcia Prób dostarczona próbka podlega ocenie pod względem: stanu
opakowania, temperatury, gramatury próbki.

Próbki powinny być dostarczone w opakowaniach czystych, bezwonnych, szczelnie
zamkniętych, bez możliwości zanieczyszczenia ich czynnikami zewnętrznymi. Zaleca się, aby
pojemnik na próbkę był napełniony nie więcej niż w ¾ swojej pojemności w celu uniknięcia
wycieku próbki, a także by umożliwiał poprawne wymieszanie próbki w laboratorium.

Próbki płynne wymagające zamrożenia powinny być dostarczone w opakowaniach z
tworzyw sztucznych.

Próbki wody do badań na obecność antybiotyków powinny być dostarczane
w plastikowych pojemnikach (butelki, pojemniki na mocz). Wszelkie naczynia, do których
będą pobierane próbki wody powinny być szczelne, czyste, nie używane wcześniej do innych
celów. Opakowania te muszą cechować się obojętnym pH.

Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją wypełnioną przez zleceniodawcę.

3. Temperatura transportu próbek.

W przypadku konieczności pomiaru temperatury przyjmowanej próbki pracownik
Punktu Przyjęcia Prób dokona takiego pomiaru pirometrem i odnotuje temperaturę próbki na
druku Zlecenia.

Rodzaj próbek Temperatura transportu
produkty trwałe np. konserwa temp. pokojowa

produkty mrożone / głęboko mrożone temp. poniżej -l 5°C, najlepiej poniżej
-l8°C

inne produkty nietrwałe w temp. pokojowej od 1 °C - 8°C
wymazy sanitarne od 1 °C - 4°C

wvmazv i wvcinki z tusz zwierząt rzeźnych od 0°C - 4°C
mleko surowe od 2°C - 6°C
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Rodzaj próbek Temperatura transportu
woda przeznaczona bezpośrednio do pojenia wpostaci zamrożonej lub schłodzonej o
zwierząt temp. nie wyższej niż 8°C, najlepiej w temp.

poniżej 0°C

4. Rodzaj i wielkość próbek do badań usługowych.
Rodzaj próbki Wielkość próbki Uwagi

Pasze ok. 500g
Żywność co najmniej 500g Mięso i przetwory mięsne

na każdy kierunek badania Mleko i przetwory mleczne
Ryby i przetwory rybne
Jaja i przetwory jajczarskie
Przetwory pochodzenia
roślinnego
Wyroby ciastkarskie
Inne

Mleko i przetwory mleczne co najmniej 100ml lub 100 g
w kierunku wykrywania
pozostałości
antybiotyków/substancji
hamuiacvch
Wycinki z powierzchni tusz 4 wycinki o łącznej
zwierzat rzeźnych powierzchni 20 cm2

Wymazy z powierzchni tusz badanie w kierunku
zwierząt rzeźnych Salmonella: łączna

powierzchnia wymazu musi
obejmować co najmniej
400cm2

·Żywność 1 kg Do badań na aktywność cezu
Pasza 1 kg
Ryba 2kg
Żywność 300 g Do badań na ogólną
Pasze aktywność B
Ryba
Woda przeznaczona do badań na obecność
bezpośrednio do pojenia 200 ml antybiotyków
zwierzat
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5. Rodzaj i wielkość próbek do badań monitoringowych.
Rodzai próbki Wielkość próbki Gatunki zwierząt Uwagi

Mocz 150 ml bydło, świnie, owce, kozy,
koniowate

Krew (surowica, 100 (20) ml bydło, świnie, drób, owce,
osocze) kozv

bydło, świnie, owce, kozy,
Mięśnie 300 g koniowate, drób, zwierzęta

łowne, króliki
bydło, świnie, owce, kozy, drób - próbka

Wątroba 200 g koniowate, drób, zwierzęta łączna z
łowne, króliki gospodarstwa

Nerki 200 g bydło, świnie, owce, kozy,
koniowate, króliki

Tkanka tłuszczowa 200 g bydło, świnie, owce, kozy,
koniowate, drób, zwierzęta
łowne, króliki

Woda 2 próbki wody po
przeznaczona 200ml bydło, świnie, drób 200 ml każda
bezpośrednio do
pojenia zwierzat
Pasze 500 g lub 500 ml bydło, świnie, drób, ryby

mleko jednego
Mleko krowie 500ml producenta na
surowe antybiotyki

-50ml
Jaja 12 sztuk do badań

pozostałości
substancji
przeciwbakteryjnych
i hamujących
-5 sztuk

Ryby 1 kg
Miód 200 g
Mięśnie 1 kg do badań na
Jaja 1 kg skażenia
Mleko 1 kg promieniotwórcze
Pasze 1 kg
Ryby 2kg

Opracował: Sprawdził pod względem Zatwierdził:
mervtorvcznvm:

mgr inż. Krystyna lek. wet. Beata Glazer mgr inż. Tamara Kostrzewa
Nalikowska
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6. Rozdzielnik:

Egzemplarz 00 -Kierownik ds. Jakości
Egzemplarz O 1 - Kierownik ZHW
Egzemplarz 02 - Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych
Egzemplarz 03 - Kierownik Badania Chemicznych Środków Spożywczych
Egzemplarz 04-Punkt Przyjęcia Prób nr 1

Opracował: Sprawdził pod względem Zatwierdził:
merytorycznym:

mgr inż. Krystyna lek. wet. Beata Glazer mgr inż. Tamara Kostrzewa
Nalikowska




