
زمون نام �خشنام آ
ی مزوف�ل ( ک��و �م اس�د) �� م�کرو��  �ا�

Clostridium perfringens��م�کرو
Escherichia coli��م�کرو
Salmonella entrica��م�کرو
Stphylococcus aureus��م�کرو

وک های کوا�والز مث�ت وک م�کرو��ستاف�ل
�ش�ا �� م�کرو����

�اسه �� و�ا� م�کرو��ن��
وک رودە ای وک م�کرو��ن��

ری رمخانه گذا ی PH   ق�ل و �عد از گ �� زە گ م�کرو��ندا
زمون م�کرو��آ

�ئوس م�کرو���اس�لوس  
رموف�ل (  ک��و �م اس�د) ی  ت �� م�کرو���ا�

ی اس�د ال�ت�ک �� م�کرو���ا�
زی ( ک��و �م اس�د) رموف�ل �� هوا ی ت �� م�کرو��ا�
زی ( ک��و �م اس�د) ی مزوف�ل �� هوا �� م�کرو��ا�

رموف�ل ( ک��و اس�دی) ی مقاوم �ه اس�د ت �� م�کرو���ا�
ی مقاوم �ه اس�د مزوف�ل ( ک��و اس�دی) �� م�کرو���ا�

رمان�تیو وف ی های اس�د ال�ت�ک ه�� �� م�کرو���ا�
ری رمخانه گذا ری ق�ل و �عد از گ م�کرو��ر� وضع ظاه

م�کرو��تخم ان�ل
USP ��رای م�مل های رژ م�کرو��رقیق کنندە ب

رن� رب گوجه ف م�کرو���سه ک�ک در 
م�کرو��ر�سه ک�ک در سس گوجه

م�کرو��سالمونال
م�کرو��سودوموناس آئروژ�نوزا

زی رمادوست �� هوا ی های گ �� رش اسپور �ا� م�کرو��ما
ر�ان�سم ها رش �� م�کروا زی مزوف�ل  �ا شما �ــهای هوا �� رش �ا� م�کرو��ا

رش ک�ک و مخمر  در لب��ات و مواد ن�مه خشک م�کرو��شما
رش ک�ک و مخمر  در نوش�د�� و آ�ل�مو م�کرو��شما

رش ک�ک و مخمر  مواد خشک م�کرو��شما
راوردە بهداش�� (لوسیون) رش ک�ک و مخمر در ف م�کرو��شما

رمادوست �ــهای گ �� رش �ل اسپورهای �ا� م�کرو��ما
زما�ش�اە رش �� آب مقطر آ م�کرو��شما

ر�ان�سم ها در لب��ات رش �� م�کروا م�کرو��شما
( �دیوم های اح�ا کنندە سولف�ت  در 50 م�� لی�� (آب معد�� �� رای اسپور �لس اسیون نمونه ب �� م�کرو��ل

( ( آب معد�� وک مدفو� در 250 م�� لی�� وک �ت �� رای اس اسیون نمونه ب �� م�کرو��ل
( �ش�ا �� در 250 م�� لی�� (آب معد�� �� رای ا اسیون نمونه ب �� م�کرو��ف�ل

( (آب معد�� رای سودوموناس آئروژ�نوزا در 250 م�� لی�� اسیون نمونه ب �� م�کرو��ل
( رای �� فورم در 250 م�� لی�� (آب معد�� اسیون نمونه ب �� م�کرو���ل

م�کرو���اند�دا آلب�ک�س
م�کرو��ک�ک و مخمر ( ک��و اس�دی)
�دیوم اح�ا�نندە سولف�ت �� م�کرو���لس

ژا�س رن رف �دیوم پ �� م�کرو���لس
رم م�کرو���� ف

و�الو ل ات �� م�کرو��کن



رجه ری در 30 د رمخانه گذا م�کرو��گ
رجه ری در 55 د رمخانه گذا م�کرو��گ

�ا منوس�توژنز �� م�کرو��ل�س
م�کرو��مخمر اسموف�ل

را �ما� ر�ان�سم  م�کرو���کروا
رمادوست عامل فساد �دون �از ر�ان�سم گ م�کرو���کروا

ر�ان�سم مقاوم �ه اس�د م�کرو��م�کروا
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