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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Českou technickou normou ČSN EN ISO 11133, která je českou verzí evropské normy EN ISO
11133:2014, se nahrazují obě dříve publikované části ISO/TS 11133 zavedené do soustavy ČSN jako
předběžné české normy.

ČSN EN ISO 11133 definuje a sjednocuje termíny vztahující se k zabezpečování kvality kultivačních
půd
a stanoví požadavky na přípravu kultivačních půd, které se mají použít nejen pro mikrobiologické
zkoušení
potravin, krmiv a vzorků z prostředí výroby potravin nebo krmiv, ale nově rovněž pro mikrobiologické
zkoušení všech druhů vody zamýšlených pro lidskou spotřebu nebo používaných při výrobě potravin.



ČSN EN ISO 11133 sjednocuje identifikaci kontrolních kmenů, a to v normativní příloze E pro testovací
mikroorganismy a kritéria výkonnosti kultivačních půd běžně používaných v mikrobiologii potravin
a v normativní
příloze F pro testovací mikroorganismy a kritéria výkonnosti kultivačních půd běžně používaných
v mikrobiologii vody. V této normě jsou použity pouze referenční kontrolní kmeny WDCM (World Data
Centre for Microorganisms) dostupné mj. v České sbírce mikroorganismů (CCM)
http://www.sci.muni.cz/ccm/CZE/Downl.htm.

Pro uživatele dokumentu je klíčové, které z kontrolních kmenů se mají použít jako minimum pro určitý
aspekt zkoušky výkonnosti kultivačních půd (produktivita, selektivita, specificita) a systém označení
takových kmenů. V poslední z předchozích norem [ČSN P CEN ISO/TS 11133-2 (56 0099) Změna A1
z června 2012] byl pro kmeny této kategorie zaveden jednoduchý a přehledný systém: byly označeny
písmenem b a definovány jako „kmeny určené k používání v laboratoři uživatele (jako minimum)“. Pro
každou kultivační půdu byly kmeny
kategorie b v normě určeny ve věcně správném spektru: kmen cílového mikroorganismu pro zkoušení
produktivity, kmen mikroorganismu pro zkoušení selektivity a kmen mikroorganismu pro zkoušení
specificity. Každý z kmenů tohoto spektra byl v normě určen buď jako jediná možnost, nebo jako
výběr z uvedených alternativ.

V ČSN EN ISO 11133:2014 se zavádí odlišný systém označení kontrolních kmenů určených k použití
jako
minimum. Nově se k jejich označení používá buď písmeno b s definicí: „kmeny, které se mají použít
jako minimum“, nebo písmeno d s definicí: „volný výběr kmene; jeden z kmenů se má použít jako
minimum“. Kontrolní kmeny určené k použití jako minimum mohou být rovněž bez označení.
Souhrnný přehled, charakteristiku a vzájemné souvislosti způsobů a variant nově uplatněných
v systému označení takových kontrolních kmenů uvádí informativní národní příloha NA.
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Oznámení o schválení
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Úvod

V laboratořích, které provádějí mikrobiologická vyšetření, jsou hlavními cíli zachování, oživení,
pěstování,
průkaz a/nebo stanovení počtu široké škály mikroorganismů. Kultivační půdy se používají ve všech
tradičních kultivačních technikách a také v četných alternativních technikách. Řada receptur
kultivačních půd je komerčně dostupná a mnohé další kultivační půdy určené pro specifické růstové
požadavky jsou popsány v literatuře.

Řada zkoušek a postupů závisí na kultivačních půdách, které jsou schopny poskytovat neměnné
a reprodukovatelné výsledky. Požadavky na půdy mohou být specifické jak s ohledem na vzorek, tak
s ohledem na mikro-
organismy určené k průkazu. Kultivační půdy vyhovující stanoveným kritériím výkonnosti jsou proto
předpokladem pro jakoukoli spolehlivou mikrobiologickou práci. Je třeba provádět dostatečné
zkoušení s cílem prokázat

akceptovatelnost každé šarže půdy;a.
vhodnost půdy „pro daný účel“;b.
schopnost půdy poskytovat neměnné výsledky.c.

Tato tři kritéria jsou základní součástí postupů interního řízení kvality a spolu s odpovídající
dokumentací umožňují účinné monitorování kultivačních půd a přispívají k získávání přesných
a spolehlivých údajů. Pro spolehlivou mikrobiologickou analýzu je nezbytné používat kultivační půdy



osvědčené kvality. Pro všechny půdy popsané ve standardních metodách je nezbytné definovat
minimální kritéria akceptovatelnosti požadovaná pro zajištění jejich spolehlivosti. Při stanovení
charakteristik výkonnosti kultivační půdy se doporučuje provádět zkoušky, které jsou v souladu
s touto mezinárodní normou.

Stanovení široce akceptovaných kritérií minimální výkonnosti živných půd má vést k výrobkům s lepší
neměnností kvality a snížit tak rozsah zkoušení nezbytného v laboratoři uživatele.

Kromě toho kritéria akceptovatelnosti stanovená postupy definovanými v této mezinárodní normě
mohou být použita všemi mikrobiologickými laboratořemi k hodnocení produktivity, selektivity a/nebo
elektivity kultivační půdy.

V mikrobiologickém zkoušení potravin, krmiv a vody mají pro posuzování kvality kultivačních půd
požadavky této mezinárodní normy prioritu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje termíny týkající se zajišťování kvality kultivačních půd a specifikuje
požadavky na výrobu a přípravu kultivačních půd určených pro mikrobiologickou analýzu potravin,
krmiv a vzorků z prostředí výroby potravin nebo krmiv a rovněž všech druhů vody určených pro
lidskou spotřebu nebo používaných při výrobě potravin.

Tyto požadavky platí pro všechny kategorie kultivačních půd vyrobených a připravených pro použití
v laboratořích provádějících mikrobiologické zkoušení.

Tato mezinárodní norma také stanoví kritéria a popisuje metody zkoušení výkonnosti kultivačních
půd. Tato mezinárodní norma platí pro subjekty, které půdy vyrábějí a/nebo dodávají nebo připravují
pro vlastní potřebu, například:

komerční subjekty vyrábějící a/nebo dodávající hotové půdy vhodné k přímému použití nebo půdy ve formě●

polotovaru k rekonstituci nebo dehydratované;
nekomerční subjekty dodávající půdy třetím stranám;●

mikrobiologické laboratoře, které připravují kultivační půdy pro vlastní potřebu.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


