
תאריך הדפסה: 31/01/21
תאריך אישור: 21:17 31/01/21

ביו - קלאוד בע"מ
דישון 32

כפר ורדים 2514700

SO21009166 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מיגל תאריך דווח: 31/01/21

מספר דגימות: 1
BiocLOUD -618 :(#) תאור דוגמאות

תאריך קליטה: 26/01/21
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 24/01/21

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מוצרי מזון שונים

SO21009166/1 :מספר דגימה

תוצאה בדיקה
לא התגלה* GCMS שאריות חומרי הדברה

אבטחת איכות
ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

1,2,32 In House Method Based on QueChers Method GCMS שאריות חומרי הדברה

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
2 בהכרת משרד הבריאות

http://www.merieuxnutrisciences.co.il 32 רשימת החומרים הנבדקים נמצאת באתר המעבדה

* לא התגלה (.N.D)- לא התגלה ערך מעל סף הגילוי (LOD) לפי שיטת הבדיקה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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Bio - Cloud Ltd. 

Dishon 32

Kfar Vradim 2514700

Print date: 31/01/21

Approval date: 21:17 31/01/21

Test certificate SO21009166

Reported date: 31/01/21

Number of samples: 1

Sample Description) # (: 618- BiocLOUD Date of 

Absorption: 26/01/21

Sampling date: 24/01/21

Sample status description: Cooled

Test material: various food products

Absorption site: Miguel

Sample name: customer

Sample number: SO21009166 / 1

examination outcome

GCMS pesticide residues Not detected *

quality assurance

examination Testing method Annotations

GCMS pesticide residues In House Method Based on QueChers Method 1,2,32

Explanatory notes

1) Accredited by the National Authority for Laboratory Accreditation.) 17025 2 ISO / IEC with the knowledge of the 

Ministry of Health

32 The list of tested substances can be found on the laboratory website http://www.merieuxnutrisciences.co.il

* Not detected) .ND (- No value was detected above the detection threshold (LOD) according to the test method.

Remarks

A. The laboratory operates according to orderly work procedures, which comply with international standards 17025 ISO / IEC in all those areas for which it has been certified, as specified in each site in the scope of certification. B. The antimicrobial tests are within the 

recognition of the Ministry of Health as advertised in the records for each site.

third. The results refer to the sample being tested only.

D. The document must be considered in its entirety and must not be copied from other documents. God. 

Sampling is done by and under the responsibility of the customer, unless otherwise stated.

and. The Authority is not responsible for the results of any test conducted by the laboratory and does not in fact have any certification by the Authority or any other body for the product under test. P. The valid result has 

the most recent reported date.

H. The interpretation is not under the accreditation of the National Authority for Accreditation of Laboratories. T. 

The tests are performed at the absorption site, unless otherwise stated. Y. Data received from the customer are 

marked with) # (

* * End of certificate **
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