
1 

 

Sterbios Sp. z o.o. 

Autoryzowany dystrybutor IFM  Quality Services Pty Ltd. 
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IFM Quality Services to akredytowany zgodnie z ISO 17043  

organizator badań biegłości „Ocena zgodności—Ogólne  

wymagania dotyczące badania biegłości” oraz akredytowany 

zgodnie z ISO 17034 producent materiałów odniesienia  

„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów 

materiałów odniesienia” w połączeniu z normą ISO17025 

„Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych  

i wzorcujących”. 

• Organizator akredytowany zgodnie z ISO/IEC17043 (numer certyfikatu A2LA 3189-02), więc 

Twoje wyniki zostaną zaakceptowane przez jednostkę akredytującą, 

• Ekonomiczne rozwiązanie—programy badań biegłości są zaprojektowane w taki sposób,  

by mogło w nich wziąć udział wielu uczestników, a także, by możliwe było monitorowanie 

biegłości pod kątem wielu parametrów, w dłuższym okresie czasu w ramach jednego 

programu, 

• Bezstronna ocena wyników—organizator jest niezależną firmą, zaś międzynarodowy zasięg 

organizowanych programów umożliwia porównanie biegłości w szerokim gronie 

laboratoriów,  

• Wszechstronność oferowanych programów—wiele rodzajów matryc oraz parametrów 

analitycznych w łatwej i przystępnej w użyciu formie, 

• Możliwość wyboru formatu próbki—programy uwzględniają próbki naturalne albo próbki 

liofilizowane, tak by możliwe było ich dopasowanie do potrzeb i budżetu laboratoriów,  

• Możliwość badania i raportowania wyłącznie parametrów oznaczanych przez laboratorium,  

a w ramach dostarczonej próbki—oceny biegłości wielu analityków bez dodatkowych 

kosztów. 

Pamiętaj! Biegłość Twojego laboratorium nigdy nie powinna być oceniana w oparciu o wynik 

wyłącznie jednego badania biegłości! Spójność jest równie ważna, co powodzenie lub 

niepowodzenie w pojedynczym programie. Nasze programy są specjalnie zaprojektowane, aby 

dostarczyć dowodów biegłości w wielu sytuacjach—dla różnych matryc, zakresów wyników oraz 

czynników interferujących, także w dłuższym okresie czasu.  

DLACZEGO WYBRAC  BADANIA BIEGŁOŚ CI IFM? 

BADANIA BIEGŁOŚ CI 
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MIKOORGANIZMY PATOGENNE W Z YWNOŚ CI 

Format próbki: 3 x 130g (A/B/C) naturalne próbki  

żywności, gotowe do badania bezpośrednio po otrzymaniu. 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): Clostridium perfringens,  

Clostridium spp, koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp, 

Enterococcus spp, Listeria monocytogenes 

Wykrywanie (/25g): E. coli O157, Listeria monocytogenes,  

Listeria spp, Salmonella spp 

Naturalne próbki 

Prawdziwa żywność 

Naturalna flora towarzysząca 

Wiele parametrów 

Wiele próbek 

Prawdziwe wyzwania 

Numer  
katalogowy 

Matryca Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23FP1 Dania śniadaniowe 9 stycznia 2023 30 stycznia 2023 27 luty 2023 

23FP2 Desery 27 marca 2023 17 kwietnia 2023 15 maja 2023 

23FP3 Skrobie 7 sierpnia 2023 28 sierpnia 2023 25września 2023 

23FP4 Dania gotowe 2 października 
2023 

23 października 
2023 

20 listopada 2023 

MIKOORGANIZMY NIEPATOGENNE W Z YWNOŚ CI 

Format próbki: 3 x 25g (A/B/C) naturalne próbki  

żywności, gotowe do badania bezpośrednio po otrzymaniu. 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): ogólna liczba drobnoustrojów, 

ogólna liczba drobnoustrojów beztlenowych, Bacillus  

cereus, E. coli, Enterobacteriaceae, bakterie kwaszące,  

pleśnie, drożdże, bakterie z grupy coli, termotolerancyjne 

bakterie z grupy coli 

Numer katalogowy Matryca Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23NP1 Składniki napojów 09 stycznia 2023 30 stycznia 2023 27 luty 2023 

23NP2 Zupy 27 marca 2023 17 kwietnia 2023 15 maja 2023 

23NP3 Mleko modyfikowane 
dla niemowląt 

7 sierpnia 2023 28 sierpnia 2023 25 września 2023 

23NP4 Dania gotowe 2 października 2023 23 października 2023 20 listopada 2023 
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MIKROBIOLOGIA Z YWNOŚ CI—ŚPECYFICZNE MATRYCE 

CZEKOLADA 

Format próbki: 3 x 40g (A/B/C) 

naturalne próbki żywności (tabliczki czekolady), gotowe do badania. 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): ogólna liczba drobnoustrojów, bakterie z grupy coli, Enterobacteriaceae, 

pleśnie, drożdże 

Wykrywanie (/25g): Salmonella spp 

Wykrywanie (/0,1g): E. coli 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23CH1 6 marca 2023 27 marca 2023 24 kwietnia 2023 

 MIĘSO 

 Format próbki: 2 x wołowe liofilizowane mięso mielone (A, B), przed  

 badaniem konieczność uwodnienia do uzyskania 40g mięsa 

 Parametry objęte programem MM1: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): ogólna liczba drobnoustrojów, E. coli, koagulazo-dodatnie  

Staphylococcus spp, bakterie kwaszące (bakterie fermentacji mlekowej), Enterobacteriaceae 

Wykrywanie (/25g): Salmonella spp 

Parametry objęte programem MM2: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): bakterie beztlenowe redukujące siarczyny, bakterie produkujące siarkowo-

dór, bakterie psychrotrofowe (ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 15°C), drożdże, pleśnie,  

Pseudomonas aeruginosa 

Wykrywanie (/25g): Listeria monocytogenes 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23MM1 17 kwietnia 2023 8 maja 2023 5 czerwca 2023 

23MM2 23 października 2023 13 listopada 2023 11 grudnia 2023 
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MIKROBIOLOGIA Z YWNOŚ CI—ŚPECYFICZNE MATRYCE 

OWOCE MORZA 

Format próbki: 2 x liofilizowana pasta z owoców morza (A/B) 

przed badaniem konieczność uwodnienia  

Parametry objęte programem SF1: 

Wykrywanie (/25g): Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus 

Wykrywanie (/0,1g): E. coli 

Parametry objęte programem SF2: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): ogólna liczba drobnoustrojów, bakterie beztlenowe redukujące siarczyny, 

bakterie produkujące siarkowodór, E. coli, bakterie z grupy coli, koagulazo-dodatnie Staphylococcus sp. 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23SF1 13 marca 2023 3 kwietnia 2023 1 maja 2023 

23SF2 21 sierpnia 2022 11 września 2022 9 października 2022 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23MIS-01 21 listopada 2022 12 grudnia 2022 15-ty dzień miesiąca 
(styczeń-czerwiec) 

23MIS-02 15 maja 2023 12 czerwca 2023 15-ty dzień miesiąca 
(lipiec—grudzień) 

MIKROBIOLOGIA Z YWNOŚ CI—PRZEMYŚŁ MIĘŚNY 

Format próbki: 6 próbek, liofilizat do rekonstytucji  

do 100ml płynu, po jednej próbce do zbadania w miesiącu 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g oraz jtk/cm2): ogólna liczba drobno-

ustrojów, E. coli, bakterie z grupy coli 

Detekcja (/25g): E. coli O157, Salmonella spp 

 

Co miesięczne rundy 

Szybkie badania 

Szybka informacja zwrotna 

Regularny monitoring 

Łatwe trendowanie wyników 

Prawdziwe wyzwania 

Prawdziwa biegłość 
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OPCJONALNE (SPECJALNE) PRÓBKI WODY 

wyłącznie dla uczestników MIS-01 i MIS-02 

Format próbki: liofilizat do rekonstytucji do 1000ml płynu 

Jedna, wybrana runda badania wody CSP 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23XN1 14 sierpnia 2023 4 września 2023 2 października 2023 

MIKROBIOLOGIA Z YWNOŚ CI—ROZŚZERZENIE  

CHOROBOTWÓRCZE E. COLI 

Format próbki: 3 x 2 liofilizat (A/B/C) do rekonstytucji,  

bezpieczny, nie patogenny. 

Parametry objęte programem: 

Wykrywanie i identyfikacja:  

„Wielka Szóstka”- serotypy:  

O26, O45, O103, O111,  

O121, O145 + O157 

Wykrywanie genów eae i stx 

Analizy PCR 

Specjalistyczne badania 

Wszystkie serotypy STEC  

z ISO 13136 

Prawdziwe wyzwania 

Prawdziwa biegłość 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23CSPm1 21 listopada 2022 12 grudnia 2022 25-ty dzień miesiąca  

23CSPm2 15 maja 2023 12 czerwca 2023 25-ty dzień miesiąca 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23MX1 30 stycznia 2023 20 lutego 2023 20 marca 2023 

23MX2 31 lipca 2023 21 sierpnia 2023 18 września 2023 

PRZETRWALNIKI…. 

Format próbki: 3 x 25g naturalnej próbki żywności  

(mleko w proszku), gotowe do badania 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): Enterobacteriaceae, przetrwalniki tlenowe  

i beztlenowe, mezofilne i termofilne, drobnoustroje beztlenowe 

Wykrywanie (/10g): Cronobacter sakazakii 
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CAMPYLOBACTER, YERSINIA, VIBRIO i jeszcze więcej… 

Format próbki: 3 x fiolki z liofilizatem do rekonstytucji przed badaniem,  

dla uzyskania symulowanej próbki 

Parametry objęte badaniem: 

Wykrywanie (/25g): Campylobacter spp., Vibrio spp., Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Sal-

monella spp., Yersinia spp., Yersinia enterocolitica 

Identyfikacja do poziomu gatunku wykrytego targetu 

HIGIENA PRODUKCJI  

WYMAZY 

Format próbki: 2 komplety (A/B) po 3 wymazówki  

wymagające niewielkiego uwodnienia przed badaniem 

Parametry objęte programem SW1 (higiena ogólna): 

Oznaczanie liczby (jtk/wymaz): ogólna liczba drobnoustrojów,  

drobnoustroje beztlenowe, pleśnie, drożdże 

Parametry objęte programem SW2 (bakterie Gram-ujemne): 

Oznaczanie liczby (jtk/wymaz): grupa coli, Enterobacteriaceae 

Wykrywanie (/wymaz): Campylobacter spp., E. coli, Salmonella spp. 

Parametry objęte programem SW3 (bakterie Gram-dodatnie): 

Wykrywanie (/wymaz): Listeria monocytogenes, Clostridium spp.,  

koagulazo-dodatnie Staphylococcus sp. 

Standardowe badania 

Typowe próbki 

Prawdziwe wyzwania 

Prawdziwa biegłość 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23SW1 20 lutego 2023 13 marca 2023 10 kwietnia 2023 

23SW2 19 czerwca 2023 10 lipca 2023 7 sierpnia 2023 

23SW3 16 października 2023 6 listopada 2023 4 grudnia 2023 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23XP1 10 kwietnia 2023 1 maja 2023 29 maja 2023 

23XP2 28 sierpnia 2023 18 września 2023 16 października 2023 
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Format próbki: 3 próbki A/B/C gotowe do badania. 

Parametry objęte badaniem ST1: 

Oczekiwane jest, że uczestnik badania będzie zdolny wykazać, że próbka jest wolna od zakażeń  

tlenowych, beztlenowych oraz grzybiczych. 

BADANIE JAŁOWOŚ CI 

LOTION KOSMETYCZNY 

Format próbki: 3 fiolki z liofilizatem, dostarczane wraz  

z lotionem kosmetycznym, przed badaniem liofilizat należy 

uwodnić i połączyć z lotionem 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): ogólna liczba drobnoustrojów, 

pleśnie, drożdże 

Wykrywanie (/10g, /1g): Candida albicans, E. coli,  

Ps. aeruginosa, koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp. 

Naturalne materiały 

Odpowiedni poziom kontaminacji 

Typowa flora towarzysząca 

Wiele próbek 

Wiele analiz 

Prawdziwe wyzwania 

Prawdziwa biegłość 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23PH1 27 marca 2023 20 marca 2023 17 kwietnia 2023 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23ST1 24 kwietnia 2023 15 maja 2023 12 czerwca 2023 

MIKROBIOLOGIA KOŚMETKO W I LEKO W 
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TABLETKI i KAPSUŁKI 

Format próbki: 3 x 130g naturalne próbki kapsułek i nieprasowanych  

tabletek (A/B/C), gotowe do badania. 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): ogólna liczba drobnoustrojów, pleśnie, drożdże 

Wykrywanie (/10g, /1g): Candida albicans, E. coli, koagulazo-dodatnie Sta-

phylococcus spp., Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

spp., zółciotolerancyjne bakterie gram-ujemne 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23PH2 29 maja 2023 19 czerwca 2023 17 lipca 2023 

HERBATKA ZIOŁOWA 

Format próbki: 3 x 130g próbki (A/B/C), naturalnej herbatki ziołowej,  

gotowej do badania bezpośrednio po dostarczeniu. 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/g): ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 37°C, pleśnie, drożdże 

Wykrywanie (/10g, /1g): E. coli, koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp., Salmonella Spp., Clostridum 

perfringens, Pseudomonas aeruginosa 

MIKROBIOLOGIA WODY Ś RODOWIŚKOWEJ I Ś CIEKO W 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23PH3 4 września 2023 25 września 2023 23 października 2023 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23EW-01 20 marca 2023 10 kwietnia 2023 Ostatni dzień miesiąca  
testowego 

23EW-02 18 września 2023 9 października 2023 Ostatni dzień miesiąca  
testowego 

WODA ŚRODOWISKOWA 

Format próbki: 2 zestawy po 2 fiolki z liofilizatem (A/B) do zbadania  

we wskazanych miesiącach, przed badaniem do uwodnienia do 800ml 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/ml): ogólna liczba drobnoustrojów w 21°C i 37°C 

Oznaczanie liczby (jtk/100ml): bakterie z grupy coli, Enterococcus spp., E. coli, 

Ps. aeruginosa, drożdże, pleśnie, termotolerancyjne bakterie z grupy coli 
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Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23SL1 11 września 2023 2 października 2023 30 października 2023 

OSAD 

Format próbki: 3 próbki osadu (A/B/C), do niewielkiego uwodnienia w celu 

otrzymania próbki o masie 50g 

Parametry objęte programem: 

Wykrywanie (/25g): Salmonella sp. 

Oznaczanie liczby (jtk/g): Enterococcus spp., E. coli, ogólna liczba  

drobnoustrojów, termotolerancyjne bakterie z grupy coli 

LEGIONELLA (METODA POSIEWU BEZPOŚREDNIEGO) 

Format próbki: 3 fiolki (A/B/C) z liofilizatem, do uwodnienia  

do objętości 100ml, bezpośrednio przed badaniem 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/ml): ogólna liczba drobnoustrojów  

w 21°C i 37°C, Legionella pneumophila (SG1, SG2-14), ogólna 

liczba L. pneumophila, Legionella spp., ogólna liczba Legionella 

spp. 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23LG1 6 lutego 2023 27 lutego 2023 27 marca 2023 

23LG2 12 czerwca 2023 3 lipca 2023 31 lipca 2023 

23LG3 25 września 2023 16 października 2023 13 listopada 2023 

LEGIONELLA (METODA FILTRACJI) 

Format próbki: 3 fiolki (A/B/C) z liofilizatem, do uwodnienia do objętości 2500ml, bezpośrednio przed 

badaniem 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/1000ml): ogólna liczba L. pneumophila, Legionella spp., ogólna liczba Legionella 

spp., identyfikacja gatunków i serogrup 

 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23LG2s 12 czerwca 2023 3 lipca 2023 31 lipca 2023 
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WODA PITNA I NAPOJE (CSP) 

Format próbki: 6 fiolek z liofilizatem, 1 fiolka do zbadania 

co miesiąc, przed badaniem wymaga uwodnienia  

do objętości 1000ml 

Parametry objęte programem: 

Oznaczanie liczby (jtk/ml): ogólna liczba drobnoustrojów  

w 21°C i 37°C 

Oznaczanie liczby (jtk/100ml): bakterie z grupy coli, Clo-

stridium spp. (wegetatywne), Enterococcus spp., termo-

tolerancyjne bakterie z grupy coli, E. coli,  

Ps. aeruginosa, Pseudomonas spp., drożdże,  

pleśnie, kałowe Streptococcus spp., koagulazo-dodatnie 

Staohylococcus spp. 

Co miesięczne rundy 

Szybkie testy 

Szybka informacja zwrotna 

Regularny monitoring 

Łatwe trendowanie 

Prawdziwe wyzwania 

Prawdziwa biegłość 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23CSP-01 20 marca 2023 10 kwietnia 2023 25-ty dzień miesiąca  
maj-październik 

23CSP-02 18 września 2023 9 października 2023 25-ty dzień miesiąca  
listopad-kwiecień 

MIKROBIOLOGIA WODY PITNEJ I NAPOJO W 

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA 

Format próbki: 6 fiolek, każda do zbadania  

w kolejnym miesiącu, liofilizat do uwodnienia  

przed badaniem 

Parametry objęte programem: 

Wrażliwość na antybiotyki, identyfikacja  

mikroorganizmu, testy biochemiczne 

Izolacja i identyfikacja 

Badanie wrażliwości 

Prawdziwe wyzwania 

Prawdziwa biegłość 

Numer katalogowy Termin zgłoszeń Wysyłka próbek Zgłaszanie wyników 

23VMS-01 21 listopada 2022 12 grudnia 2022 Ostatni dzień miesiąca  
styczeń-czerwiec  

23VMS-02 5 czerwca 2023 26 czerwca 2023 Ostatni dzień miesiąca  
lipiec-grudzień  
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Najczęściej zadawane pytania—FAQ 

Co powinniśmy zrobić, jeśli nasze laboratorium 
nie przeprowadza wszystkich analiz  
uwzględnionych w badaniu? 

W badaniach nie ma obowiązku oznaczenia wszystkich 
uwzględnionych parametrów. Ich pominięcie nie wpływa  
na ocenę końcową. 

Czy jeśli laboratorium zgłosiło się do programu, 
który składa się z wielu co miesięcznych rund, 
może pominąć udział w jednej z nich? 

Oczywiście, jeśli jest to dopuszczone przez wewnętrzny  
harmonogram sprawdzeń biegłości, laboratorium może  
raportować jedynie wybrane rundy. 

Czy cena badania wzrośnie, jeśli będę chciał 
zaraportować więcej niż jeden zestaw wyni-
ków? 

Nie, tak długo, jak długo ilość próbki jest wystarczająca do 
przeprowadzenia analiz organizator nie nalicza dodatkowych 
opłat dla dodatkowych uczestników. 

Czy jeśli chcemy zaangażować wielu pracowni-
ków w badania, możliwe jest zamówienie  
dodatkowych zestawów próbek? 

Oczywiście! Organizator oferuje dodatkowe zestawy próbek 
w konkurencyjnej cenie! Prosimy o kontakt. 

Czy jeśli nie zaliczyliśmy badania, możemy 
otrzymać dodatkowe próbki, aby powtórzyć 
analizy? 

Zwykle jest to możliwe, jednak ze względu na fakt iż próbki 
te zawierają żywe mikroorganizmy, próbki te powinny być 
zamówione przed upływem miesiąca od wystawienia  
raportu. 

BEZPIECZEŃSTWO  RYZYKO 

WARTOŚCIOWY BEZUŻYTECZNY 

BIEGŁY? NIEPEWNY?? 
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Certyfikowane materiały referencyjne są przeznaczone  

do stosowania w celu wykazania spójności pomiarowej 

laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025, w tym m.in.: 

 

• Kontroli jakości  pożywek,  

• Kontroli pozytywnej dla testów ilościowych, 

• Walidacji metod badawczych, 

• Spełnienia warunków akredytacji metod badawczych, 

• Standaryzacji działania laboratorium, 

• Wyznaczania niepewności pomiaru. 

• Całkowicie unikalne rozwiązanie—imitują naturalne próbki ponieważ, tak jak one zawierają 

wiele współbytujących ze sobą rodzajów mikroorganizmów. 

• Zawierają naturalną matrycę żywnościową. 

• Możliwość pracy z jedną serią materiału przez dłuższy czas (materiały podlegają okresowej 

recertyfikacji, dzięki czemu uwzględniana jest naturalna zmienność próbki w trakcie 

przechowywania). 

• Ekonomiczne rozwiązanie do codziennego wykorzystania w kontroli jakości uzyskiwanych 

wyników. 

DLACZEGO WARTO ŚTOŚOWAC  CERTYFIKOWANE MATERIAŁY IFM? 

CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIEŚIENIA 
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CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIEŚIENIA 

Nr kat. Forma preparatu Mikroorganizmy Certyfikowane dla oznaczeń: 

FM-0030 5x10g naturalnej próbki  
żywności (proszek)  
zawierającej określoną liczbę  
mikroorganizmów.  

Enterobacter aerogenes  
Escherichia coli 
Candida utilis 
Aspergillus niger 

• Ogólna liczba drobnoustrojów 
• Liczba pleśni 
• Liczba drożdży 
• Liczba E.coli 
• Liczba bakterii z grupy coli 

FM-0031 5x10g naturalnej próbki  
żywności (proszek)  
zawierającej określoną liczbę  
mikroorganizmów.  

Bacillus cereus  
Staphylococcus aureus  
Lactobacillus casei  
 

• Ogólna liczba drobnoustrojów 
• Liczba Bacillus sp. 
• Liczba Staphylococcus sp. 
• Liczba bakterii kwaszących 

FM-0032 5x10g naturalnej próbki  
żywności (proszek)  
zawierającej określoną liczbę  
mikroorganizmów.  

Escherichia coli 
Klebsiella aerogenes 

• Ogólna liczba drobnoustrojów 
• Liczba E. coli 
• Liczba bakterii z grupy coli 

FM-0046 5x10g naturalnej próbki  
żywności (proszek)  
zawierającej określoną liczbę  
mikroorganizmów.  

Salmonella Hofit  
Listeria monocytogenes  
 

• Ogólna liczba drobnoustrojów 
• Liczba Salmonella spp. 
• Liczba Listeria monocytogenes 

MV-0026  
 

W zestawie są zawarte 3 fiolki  
z liofilizatem (do rekonstytucji  
i zużycia w ciągu max.  
48 godzin).  
 
Uniwersalny dobór mikroorga-
nizmów pozwala na powszech-
ne stosowanie tego materiału 
w wielu aplikacjach  
w mikrobiologii żywności oraz 
mikrobiologii farmaceutycznej.  
 

Bacillus cereus  
Enterococcus faecalis  
Pseudomonas aeruginosa  
Aeromonas hydrophila  
Escherichia coli  
Enterobacter aerogenes  
Clostridium perfringens  
 

• Ogólna liczba drobnoustrojów 
• Liczba Bacillus sp. 
• Liczba Enterococcus sp. 
• Liczba Pseudomonas aeruginosa  
• Liczba Escherichia coli 
• Liczba bakterii z grupy coli 
• Liczba Clostridium perfringens 
 

MV-0037 W zestawie są zawarte 3 fiolki  
z liofilizatem (do rekonstytucji  
i zużycia w ciągu max.  
48 godzin).  

Legionella pneumophila SG1  
Fluorobacter bozmanae  
 

• Ogólna liczba Legionella  
• Liczba Legionella pneumophila G1 
• Liczba Legionella spp. 
 
 

• Aktualny certyfikat dla serii materiału odniesienia 

• Tabelę kontrolną , stanowiącą wygodne narzędzie do kontroli codziennych wyników 

• Instrukcję opisującą prawidłowe przygotowanie materiału odniesienia 

DO KAZ DEJ DOŚTAWY DOŁĄCZAMY 
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Zainteresowany? 
 

Skontaktuj się z nami: 
 

Sterbios Sp. z o.o. 
Ul. Rakowiecka 36 
02-532 Warszawa 

 
biuro@sterbios.pl 
tel.: 22 865 35 31  

lub zapytaj opiekującego się Tobą Doradcę Klienta! 


