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Corrigendum 

Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 6888-3:2003/AC:2005-03. 

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 6888-3:2003/AC:2005-03. 

ČSN EN ISO 6888 (56 0089) Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu koagulá- 
zopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) – Část 3: Průkaz a stanovení nízkých 
počtů technikou MPN z listopadu 2003 se opravuje takto: 

Oznámení o schválení 

Text ISO 6888-3:2003/Cor.1:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 6888-3/AC:2005 bez jakýchkoli modifikací. 

Článek 9.1.1 

Odstavec 2 článku 9.1.1 se mění následujícím způsobem, aby se předešlo nedorozumění. 

1 ml prvního ředění (což odpovídá 0,1 g nebo 0,1 ml vzorku) se přidá k 9 ml modifikovaného bujonu podle 
Giolittiho a Cantoniho o jednoduché koncentraci (5.2) nebo se přidá 10 ml prvního ředění (což odpovídá 1 g 
nebo 1 ml vzorku) k 10 ml modifikovaného bujonu podle Giolittiho a Cantoniho o dvojnásobné koncentraci. Při zkoušení 
větších množství vzorku se připraví nejprve první ředění smísením x ml nebo x g vzorku s devítinásobným 
objemem (9x ml) ředicího roztoku (v souladu s ISO 6887 nebo ISO 8261). Pak se celé takto připravené první 
ředění přenese do objemu 90x ml modifikovaného bujonu podle Giolittiho a Cantoniho o jednoduché koncentraci, 
který obsahuje co nejmenší množství vzduchu (ve zkumavkách, popř. kultivačních nádobkách se smí nalézat 
pouze minimální zbytky vzduchu) a ke kterému byl přidán teluričitan draselný jako suplement (např. 5 ml nebo 5 g 
vzorku se přidá k 45 ml ředicího roztoku a poté se celé toto první ředění přenese do 450 ml modifikovaného 
bujonu podle Giolittiho a Cantoniho o jednoduché koncentraci). 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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