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Aşağıda yer alan numune(ler) başvuru sahibi adına aşıdaki özelliklerle sunulmuş ve tanımlanmıştır:

Numune ismi:
Başvuru Sahibi:
Kalem/Parti No:
imalatı/Tedarikçi:
Numune Durumu:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Numune Teslim Tarihi:
Test Tarihi:
Talep edilen Test:
Test Yöntemi:

Test Sonuçları

ELECLEAN
ELECLEANCo., Ltd.

ELECLEANCo., Ltd.
Bu raporun son sayfasında gösterilen numune fotoğrafına bakınız.
11/05/2018
11/06/2018
15/05/2018
15/05/2018 ile 05/06/2018 arası
Antimikrobiyal Etkinlik Testi
B.D. Farmakopi Mikrobiyolojik Testleri/<51> Antimikrobiyal Etkinlik
Testi uya rınca

Staphylococcus aureus

Organizmalar

>99.9

Temas süresinde
Numune Sayımı

(CFU/mL)

AntiMikro
Aktivite (%)

ilk Inoculum
(CFU/mL)

Temas Süresi

NOT: ".'
1. Test raporu sadece müşteriye ait olan alınmış maddeleri test sonuçlarını yansıtmakta olup, ilgili

ürünlerin meşruiyetini tasdiklemez.
2. Bu raporun içeriği bütün bir rapor olarak ibraz edilmediği sürece geçerli değildir.
3. Organizma No: Staphylococcus aureus BCRC10451: ATCC 6538P
4. Antimikrobiyal Aktivite R(%)<%l den Bacteriostasis / Fu_ngistasis'e ilişkin önemli bir etki

olmadığını göstermektedir.

SGSTayvan Ltd. "
için ve onun adına imzalanmıştır

/ /imza//

8,00 x 10°5.50 X 105 5 dak.

/ /SGS Tayvan Kaşesi/ /

işbu belge arka sayfada yazılı olan ve elektronik formata sahip olan belgeler için http://www.sgs.com/Terms-andConditions.aspx adresinde ve .ı:.1~"'.\liJı·
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kapsamında tanımlanmış olan sorumluluğun sınrrlandırrlması, tazminat ve yargı yetkisi konularına dikkat edilmelidir. işbu tıe~niIR s\ı)ibi\b'e}g~ ü\"Iin ...•. ~
sadece, varsa, Muşteri talimatları kapsam!nda müdahale süresi içinde Şirket tarafından elde edilen bulguları yans'ıltw~~biigilfq,d4f;~r~rıJtke''ttılMii1''~ıi;
ve bu belgeyle ilgili yegane sorumluluğu Işlemin taraflarının işlem belgeleri kapsamındaki her türlü hak ve yüküAAtilıJkl~r~H~l~ane!-~a\kından t'h
şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. işbu belgenin görünümü ya da içeriği ile ilgili yetkisiz her türlü ~~Itm~,a~r{f~~,,~a s t
suçu işleyenler kanunun izin verdiği ölçüde yargılanacaktrr. Aksi belirtilmediği sürece, işbu test raporunda belirtilen sonuçlar sadecelest edUe~"
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DÜNYA DiLLER' TÜRCÜME BÜROSU
işbu çevird~\;\~ ..~\~!k~.. .. "asıından

~~d",~~ 'yaTarafımdanve
aslına sadık kalınarak çeviriimiştir iş BU CfEViRiNiN ?Aıl\~l'IIlı:fj~KiMLiGi ~.;J$~ ,:

~A~Lıl YEMINLI TERCÜMANIMIZ ~;<.~~ 6t1 ,

~~~L~~~~~~' Nç!~B~r~~~
Ç~RiLMiŞ OLDUGUNU oNtlal(mw~EıjiR »r: .e.~ (.;> .~, --~""jvg,/

Yel"i::1c\ ')
İmza VcHdi B~'f;t
Soner BÜYÜK·tki< .~'~.~ ~

=",,-,.:!'-""""''''''''''''''-!L.-'-''''-'-''''-=''''''<='''''-''''i~X a fl.d.$.~~.~ i nık belgelere ve
. .. . arafın an düz ıenmiştir. Işbu belge

kapsamında tanımlanmış olan sorumluluğun sınırlandırılması
ı

tazminat ve yargı yetkisi konularına dikkat edilmelidir. Işbu belg i sahibi be e '" rinde yer alan bilgilerin
sadece.varsa, Müşteri talimatları kapsamında müdahale süresi içinde Şirket tarafından elde edilen bulguları yansıttığı konusu ilgilendirilir. ketin.Müşteriye karşı olan
ve bu belgeyle ilgili yegane sorumluluğu işlemin taraflarının işlem belgeleri kapsamındaki her türlü hak ve yükümlülüklerini a etme hakk tenzih etmez. işbu belge
şirketin önceden tan) yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. işbu belgenin görünümü ya da içeriği ile ilgili yetkisiz her türlü düzeltme, tahrifat ya da htecilik yasadışı olup, bu
suçu işleyenler kanunun izin verdiği ölçüde yargılanacaktır. Aksi belirtilmediği sürece, işbu test raporunda belirtilen sonuçlar sad;ce test edilen num ne/numunelere aittir.
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