Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti, reg. č. 7001

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady

Pokyny pro účastníky PT#V/11/2017 Testování a posouzení zdravotní
nezávadnosti výrobku určeného pro styk s pitnou vodou
V tomto kole neakreditovaného programu zkoušení způsobilosti (PZZ) bude testován jeden výrobek. Součástí
tohoto kola je i jednotný vzorek výluhu, připravený v laboratoři Státního zdravotního ústavu.
Popis vzorků
1. Pryžová miska, která je pro účely tohoto kola programu zkoušení způsobilosti považována za výrobek
určený ke styku s pitnou vodou. V praxi se používá k jímání a odběru pitné vody, kdy dochází k trvalému
styku s pitnou vodou1. Každý účastník obdrží 6 materiálově shodných misek. Jedná se o stejnorodý
výrobek, který je vyrobený z jednoho materiálu - pryže, bez povrchové úpravy. Jako zadavatele a výrobce
v záznamu o ověření uveďte Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, PSČ 100 42, jako název
výrobku pak „Pryžová miska (PT#V/11/2017)“.
2. Jednotný vzorek výluhu, který je distribuován ve dvou shodných vzorkovnicích z tmavého skla o
objemu 1 litr a jedné plastové vzorkovnici o objemu 30 ml konzervované kyselinou dusičnou pro
stanovení kovů.
Analýza vzorků
U obdrženého vzorku výrobku proveďte jeho kompletní posouzení podle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Zvolte
rozsah testování, proveďte zkoušky a vyhotovte záznam o ověření podle § 15 této vyhlášky. Zvlášť popište
způsob provádění výluhů.
U jednotného výluhu proveďte stejné analýzy (s výjimkou stanovení pachu a chuti) jako u vzorků z výluhové
zkoušky obdrženého výrobku. Vzorky zpracujte co nejdříve a do zpracování uchovávejte v temnu a chladu.
Zasílání výsledků
Výsledky zasílejte nejpozději do 9. 3. 2018 poštou, formou záznamu o ověření na adresu Státní zdravotní
ústav, Alena Dvořáková, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10. Výsledky jednotného výluhu zašlete elektronicky na
formuláři, který bude dostupný na adrese www.szu.cz/pzz-voda na adresu espt@szu.cz nebo vytištěné
společně se záznamem o ověření.
Vyhodnocení
Hodnocení zkoušení způsobilosti bude provedeno na základě zaslaného záznamu o ověření a jeho shodě
s vyhláškou MZ č. 409/2005 Sb. Za zásadní nedostatky, které budou mít za následek neúspěšné hodnocení
účastníka v tomto kole programu, budou považovány především takové odchylky od postupu, které by mohly
významně ovlivnit výsledky stanovení zdravotní nezávadnosti výrobku a zhodnocení styku s pitnou vodou.
Výsledky naměřených koncentrací jednotlivých ukazatelů výluhových zkoušek budou také hodnoceny, avšak
vzhledem k malému počtu zúčastněných laboratoří může být jejich objektivní vyhodnocení problematické.
Výsledky jednotného vzorku výluhu budou mít pouze pomocnou úlohu při identifikaci případných rozdílů mezi
jednotlivými účastníky.
Předání výsledků
Závěrečná zpráva a Certifikát o účasti na zkoušení způsobilosti budou zaslány poštou.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit (267082220, petr.pumann@szu.cz).
Na spolupráci se těší
Mgr. Petr Pumann
koordinátor programu
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Skutečné využití tohoto výrobku je jiné – jedná se o misku na sádru.
Státní zdravotní ústav Praha, 23. ledna 2018
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