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EN ISO 17994:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 17994:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 230 Rozbor vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 17994:2004.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 17994:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 17994:2014 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato norma popisuje kritéria a postupy pro porovnání průměrných kvantitativních výsledků získaných
dvěma analytickými mikrobiologickými metodami, z nichž jedna může, ale nemusí být
normalizovanou nebo referenční metodou.

Uvažované metody jsou založeny na počítání kolonií nebo na počtech pozitivních a negativních
zkumavek s kultivačním médiem (MPN).

UPOZORNĚNÍ  Pracovníci  používající  tuto  normu  by  měli  být  obeznámeni  s  běžnou
laboratorní praxí. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou
vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní
i zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je nezbytně nutné, aby zkoušky podle tohoto dokumentu prováděli řádně
kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tato norma definuje postup vyhodnocení, který slouží k porovnání dvou metod určených ke
kvantifikaci stejné sledované skupiny nebo druhu mikroorganismů, jejichž charakteristiky výkonnosti
jsou stanoveny podle
ISO/TR 13843.

Tato norma poskytuje matematický základ pro vyhodnocení průměrné relativní výkonnosti dvou
kvantitativních metod z hlediska zvoleného kritéria pro porovnání. Neuvádí údaje pro odhad
preciznosti porovnávaných metod. Je vhodné, aby preciznost metod byla stanovena jako součást
charakterizace jejich výkonnosti.

Tato norma neuvádí metody pro verifikaci charakteristik výkonnosti metody v jedné laboratoři.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


