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 רחובות
 
 
 
 

 הכרה במעבדה: 
              

 23.2.2014וזר מנהל רפואה : טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה  לפי: ח    

 

             , חי בע"מ( אני מכירה במעבדות 1-חלק ה 1940בתוקף סמכותי לפקודת בריאות העם )

לביצוע הבדיקות הכימיות  והמיקרוביולוגיות במים  לעניין התקנות והחוזרים, כמפורט 

 בנספח לתעודה זאת.

 

 31/07/2023הוא עד: תוקף ההכרה 
 י"ג באב , התשפ"ג                                     
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 חי בע"ממעבדות נספח לתעודה הכרה ל
 01.07.20מיום :  

 
 

 חי בע"מעבדות מ

 76326, פארק תמר רחובות 6מנחם פלאוט 
 

 08-9366475 טלפון:
 08-9366474פקס:   

 david@hylabs.co.ilדואר אלקטרוני: 

 
 

 

 להמודיאליזה במים תחום:  בדיקות

     2/2014חוזר מנהל רפואה ,  טיפול במים לשימוש  בהמודיאליזה    
 

 שיטת  הבדיקה / מסמך ישים הפרמטר הנבדק:
  *  SM – Standard Method 

  **EPA - Environmental Protection Agency Method 

*** ISO Method 

**** USP Method 
 EPA 200.8 (Mg ) מגנזיום

 EPA 200.8 (K) אשלגן

 EPA 200.8 (Na) נתרן

 EPA 200.8 (Ca) סידן

 EPA 200.8 (Sb) אנטימון

 EPA 200.8 (As) ארסן

 EPA 200.8 (Ba) בריום

 EPA 200.8 (Be) בריליום

 EPA 200.8 (Cd) קדמיום

 EPA 200.8 (Cr)  כרום

 EPA 200.8 (Pb) עופרת

 EPA 200.8 (Hg) כספית

 EPA 200.8 (Se) סלניום

 EPA 200.8 (Ag)  כסף

 EPA 200.8 (Al) אלומיניום

 EPA 200.8 (Cu) נחושת
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 להמודיאליזה במים תחום:  בדיקות

     2/2014חוזר מנהל רפואה ,  טיפול במים לשימוש  בהמודיאליזה    
 

 שיטת  הבדיקה / מסמך ישים הפרמטר הנבדק:
  *  SM – Standard Method 

  **EPA - Environmental Protection Agency Method 

*** ISO Method 

**** USP Method 
 EPA 200.8 (Tl) תאליום

 EPA 200.8 (Zn) אבץ

 

 

 

 

רה כללית של חיידקים הטרוטרופיים ספי
 ביחידות דאליזה( UP)כולל במים בדרגת 

 

SM 9215 B              

ספירה כללית של חיידקים הטרוטרופיים 
 אליזה(יביחידות ד UP)כולל במים בדרגת 

ISO 23500:2019 

ספירה כללית של חיידקים הטרוטרופיים 
 אליזה(יביחידות ד UP)כולל במים בדרגת 

IS  ) 1796)ת"י  

 SM 9213E פסאודומונס אאוריגינוזה

 SM 9222 B קוליפורמים

 ISO 23500:2019 ( LAL )  אנדוטוקסינים

 USP (85) ( LAL )  אנדוטוקסינים

 
   SM  - Standard Method for the Examination of Water and Wastewater המהדורה האחרונה של         *

 United State Environmental Protection Agencyשיטה שאישרה הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית  - EPAשיטת  **       
   *** ISO   - International Organization for Standardization 
   ** **USP - United States  Pharmacopeia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


