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Bestillingsskjema for næringsmidler
Viktig: Før du tar prøven se, side 2 for instruksjon om
prøvetaking og informasjon om prøvelevering.

Svaradresse
Navn:
Adresse:
Telefonnr:
Epost:
Epost kopi:

Fakturaadresse
Navn:
Adresse:
Epost
Referanse:
EHF (Org.nr)

Info om prøven(e) - Prøve-ID, Lot.nr, produksjonsdato eller lignende.
Prøve 1:
Prøve 2:
Prøve 3:
Prøve 4:
Prøve 5:
Prøve 6:

Prøve 7:
Prøve 8:
Prøve 9:
Prøve 10:
Prøve 11:
Prøve 12:

Enkelt analysar (* underleverandør, ** analysen er ikkje akkreditert)
Total antall bakterier 30°C
Koliforme Petrifilm
E.Coli Petrifilm
Entrobacteracea Petrifilm
Termostabile koliforme Petrifilm
Total ant.bakt./H2S prod. bakt. 20°C
Stafylokokk Aureus

Listeria mono. Kvant.
Histamin*
Listeria mono.25g VIDAS
Tungmetaller (8 stk) *
Salmonella 25g
Fett og farge i fisk **
Vibrio Sp **
pH i næringsmiddel **
Mugg petrifilm **
Vannaktivitet *
Gjær petrifilm **
Vanninnhold/Tørrstoff *
E.Coli Absens **
Flere analyser tilgjengelig via underleverandører

Bacillus Cereus
Listeria mono. 25g

Sulfittred.Clostr. **
Næringsdeklarasjon *

Annet:

Signatur kunde (Samtykkeerklæring):__________________________________
For laboratoriet
Tilstand på prøven ved mottak:
Frossen
Skadet emballasje
Kald
Original emballasje
Temperert
Dato:________________

HASTEPRØVE

Akkreditert ?
Ja
Nei

Lab nr: __/____
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Kvalitetshåndbok for SLab AS
Prøveflyt

Utgave 1 - 24.03.2020
Signatur: TM

Dok-ID: KH-Bi 8.4.4
Side 2 av 2

Veieldning for prøveuttak og forsending av prøver
Det er viktig at prøven som skal analyseres er tatt ut med riktig teknikk, og gir et representativt bilde
av den generelle kvaliteten for det partiet prøven er en del av. Det må unngås kontaminering av
prøveuttaket. Bruk derfor bare egnede prøvetakingsredskaper og beholdere som er rene og sterile.
Ferdige produktprøver i originalemballasje (stikkprøver) kan benyttes, men vurder forpakningen og
innholdet for eventuelle feil. Dersom det tas ut prøver i flere deler (blandeprøve), f.eks. fra
produksjonslinjer må det tas hensyn til og planlegges at det samlede prøveuttaket er representativt
for hele produksjonspartiet. Kunde er ansvarlig for å sikre korrekt prøveuttak, eventuell
reserveprøve, og for at bestillingsskjema er korrekt utfylt og vedlagt. All informasjon om prøven som
kunde ønsker å ha dokumentert, må dokumenters på prøvens følgeskriv, evt vedlegg.
Representative prøvemengder for mikrobiologisk analyse (anbefalt minimum):
Stikkprøve av produkt i originalemballasje
100 g
Blandeprøve av flere delprøver
200 g
for omfattende analyseoppsett, samt kjemiske analyser, kan det være behov for
større prøvemengde. Ta kontakt med laboratoriet for rådføring.

Transport av prøver til laboratoriet
De fleste mikrobiologiske analyseparametre er tids- og temperatursensitive. For å sikre korrekt analysesvar er
det viktig at prøven ankommer laboratoriet så snart som mulig, og mest mulig upåvirket av
temperatursvingniger. Ved forsending i post bør det derfor benyttes bedriftspakke-ekspress. Det er anbefalt
at emballasjen er isolerende, og at det legges ved kjøleelement.

Akkrediterte analyser og bruk av underleverandører
For akkreditert analysesvar vil det være en forutsetning at hensyn til prøvetaking og transport er ivaretatt.
Akkrediteringen gjelder slik prøven er mottatt ved laboratoriet. Det er angitt for hvilke analyseparametere det
er aktuelt å benytte underleverandør. SLab benytter underleverandører som er akkreditert ihht ISO17025, og
de aktuelle analysemetoder. Ta evt kontakt ved spørsmål.

Samtykkeerklæring
Ved å signere dette følgeskjema for akvakultur jeg samtykker til at SLab AS kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her:
1. Personopplysninger som behandles:
- Navn, adresse, e-post
2. Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen
- Informasjonen skal brukes til registrering av kunde i lab datasystem, ved formidling av analyseresultater og konsultering.
3. Behandlingen vil bare foretas med formål om å:
- Informering om resultater og utsendelse av prøveemballasje, analyserapport og faktura.
Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake
ved å sende e-post til postmottak@slab.no. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger, og dine rettigheter se her:
http://www.slab.no/privacy-policy/
SLab AS behandler alle prøveresutater og kundeopplysninger konfidensielt, og offentliggjør ingen slik informasjon uten avtale.

