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 66617566فكس:    

 (دقيقه 65درجه سانتيگراد و زمان  355)آماده سازی با دمای پيش فرض  TPR-TPDآناليز 
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  رادیو اكتيو  سمي  محرك دستگاه تنفسي  حساس به نور

  انفجاری  ارفرّ  قابل جذب از طریق پوست  قابل اشتعال
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 تركيب نمونه:

 

 : دستور العمل

  مطلبي ننویسيد« كد پذیرش نمونه»در ستون مربوط به. 

 شود.باال مشخص  جدولها بر اساس ردیف درج شده در در صورت ارسال چند نمونه به طور همزمان، نمونه 

  مقابل موارد خواسته شده به دقت و به صورت خوانا درج شود. ،مربوط به هر نمونهدر بخش مربوط به نكات ایمني، شماره ردیف 

  باشد.گرم  7/5باید بيش از جرم نمونه جهت انجام آزمایش 

 .در صورت تخریب نمونه به علت درج نادرست دمای آماده سازی در فرم فوق، آزمایشگاه هيچ گونه مسئوليتي به عهده نخواهد داشت 

 شود.توضيحات جدول باال ذكر  بخشدر  ،استرداد نمونهشود به مدت یک ماه نمونه شما را نگهداری نماید، در صورت نياز به متعهد مي آزمایشگاه 

  آناليز پيش فرض حداكثر دمایTPR  درجه و آناليز   655دمایTPD 155 .درجه است 

 .نمونه حتما باید كلسينه شده باشد 
 

 

    .د    چين خودداری فرمایي خط باالیبه جهت بهبود انجام آناليزها از درج هرگونه اطالعات و مشخصات فردی در قسمت    
 

  كد ملي  نام و نام خانوادگي

  ثابتتلفن   نام دانشگاه یا مؤسسه

  تلفن همراه  آدرس ایميل

  آدرس پستي
 

 كليه مندرجات فرم حاضر را تایيد نموده و مسئوليت عواقب، ضررهای احتمالي و خطرات ناشي از ارائه اطالعات نادرست را به عهده ميگيرم. ................................اینجانب ....
 

 امضا متقاضي  نام و نام خانوادگي متقاضي       


