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МИНИС ТЕРС ТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1785.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за без бедност на коз метичките произв оди („Службен в есник на
Републик а М акедонија“ бр. 55/07), министерот з а з дравство донесе
П Р АВ ИЛ Н И К
ЗА К РИТЕРИУМИТ Е ЗА МИК РО БИОЛО ШК А
И ХЕМИСК А ЧИС ТОТА НА КОЗМЕТИЧК ИТЕ
ПРО ИЗВО ДИ И МЕТО ДИТЕ ЗА ПРОВЕРК А
НА ТИЕ КРИТЕРИУМИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат кр итериумите з а
микробиолошк а и хемиск а чистота на козметичките
производи и методите з а пров ерка на тие критериу ми.
Член 2
М икробиолошкиот квалитет на коз метичките производи се испитува на минималната количина од 1 г
или 1 мл од коз метичкиот производ.
Коз метичките производи кои се наменети з а употреба кај деца под три годишна возраст и коз метичките
производи наменети за употреба на површини околу
очите не треба да содржат поголем број од 102 cfu/g
или ml вкупно жив и аеробни мезофилни микроорганиз ми.
Останатите видови на коз метичк и производи не
треба да содржат поголем број од 103 cfu/g или ml
вкупно живи аеробни мезоф илни микроорганиз ми.
Во 0,1 g или 0,1 ml од примерокот з а тестирањ е на
козметичките произв оди не треба да се содржани патогени микроорганиз ми: Pseudomonas aeruginos a, Staphylococcus aureus i Candida albicans.
М етодите з а проверка на микробиолошката чистота
на коз метичките производи според утврдените кр итериуми се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Проверката на хемиската чистота на состојките на
козметичките производи се врши со методите з а идентиф икација и за кв алитатив на и квантитатив на контрола на коз метичките производи,согласно прописите з а
методите за анализ а неопходни за проверка на состав от
на коз метичките производи.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањ ето во „Службен весник на Р епублика М акедонија".
Бр.07-5262/3
2010 година
Скопје

М инистер,
д-р Бујар Османи, с.р.
Прилог

МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРК А НА МИКРОБИОЛО ШКАТА ЧИСТОТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ
Ограничувањето на бројот на микроорганиз ми з аради одбегнување на контаминацијата на коз метичките
производи се постигнува преку:
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- одржување на добра хигиена во производната локација и примена на добрата производна пракса,
- обезбедување дека производот е соодветно з аштитен против раст на микроорганиз ми и
- примена на микробиолошк и граници за да се осигури безбедноста на производот.
Употребата на конз ерванси во коз метичкиот производ може да помогне да се обезбеди дека коз метичкиот
производ нема да ов оз можи раст на микроорганиз ми.
Конз ервансите не се з амена за добрата хигиена и нивото во кое се применуваат треба да е балансирано з а да
не предизв икаат проблеми за корисниците. Изборот на
конз ерванси се врши з а време на развојната фаз а на
производот.
Предложените методи и граници се наменети да се
употребуваат како реф ерентни тестов и и не се наменети да бидат нормални тестови за контрола на кв алитетот или спецификации.
Компаниите можат да ги применуваат сопствените
интерни специф икации и валидирани тест методи заедно со соодветното ниво на управување со микробиолошкиот кв алитет как о сопствена потврда дек а нив ниот
производ е во согласност со критериу мите специф ицирани во овој документ кога се испитуваат со опишаните методи.
Квалитатив ните и кв антитатив ните граници се однесуваат на производот во неотворено оригинално пакување пр изнаено как о недопрено.
Резултатите од извршените тестов и се забележуваат
во изв ештај, кој опф аќ а:
1. Идентиф икација на примерокот (мострата) (тип
на производ, трговско име, производител, сериск и број,
дату м и место на земање на пр имерокот, метод на
идентиф икација и услови на чување).
2. Тест услов и (датум, техник а, медиу м за неутрализ ација).
3. Резултати од тестот.
Извештајот з а резултатите од тестов ите треба да содржи з аклучок и идентиф икација на лицето одговорно
за тестирањ ето.
I. ПРЕДЛОЖ ЕН И М ИКРОБИОЛО ШКИ ГРАН ИЦИ ЗА ГОТОВИ ПР ОИЗВО ДИ
1. Предложени граници
1.1 Квантитатив ни граници (минимална количина
за тестирањ е е 1 g или 1 ml).
Во врска со контролата на микробиолошкио т квалитет, деф инирани се дв е категории на коз метичк и
производи.:
- Производи од категорија 1: наменети за деца под
три годишна возраст и з а површините околу очите, каде вкупниот жив број на аеробни мезоф илни микроорганиз ми не треба да е поголем од 102 cfu/g или ml, и
- Производи од категор ија 2: други произв оди, каде
вкупниот жив број на аеробни мезофилни микроорганиз ми не треба да е поголем од 10 3 cfu/g или ml.
Пропишаните граници се интерпретираат на следниот начин:
- 10 2 – значи дека максимален прифатлив лимит е 5 х 102
- 10 3 – значи дека максимален прифатлив лимит е 5 х 103
1.2. Кв алитатив ни граници
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и
Candida albicans се сметаат з а глав ни потенцијални патогени микроорганиз ми во коз метичките продукти.
Овие специф ицирани потенцијални патогени микроор-
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ганиз ми не треба да бидат детектибилни во 0,1 g или
0,1 ml од примерокот з а тестирањ е на козметичк ите
производи.
II. ПРЕДЛОЖ ЕНИ М ЕТОДИ ЗА М ИКРОБИОЛОШКО ИСП ИТУВАЊ Е НА КОЗМ ЕТИЧКИТ Е ПРОИЗВО ДИ
Определувањ ето на вкупните жив и аеробни мез офилни бактерии треба да се спров едува во согласност
со следните фактори:
- да се през емат мерки з а претпазливост з аради избегнувањ е на контаминацијата на произв одот со микроорганиз мите кои треба да бидат определени со тестот,
- елиминацијата на било какв и антимикробни својства на производот кој се анализ ира треба да биде постигната преку растварање, неутрализација или филтрирање,
- евалуацијата на бројот на жив и аеробни мезоф илни микроорганиз ми да се спроведе со користењ е на
техниката на чисти култури, техника на површинск и
подлоги или ф илтрација. М етоди на з богатувањ е не се
потребни.
-идентиф икацијата на микроорганизмите да се спроведе со примена на методите на селективни култури.
1. М АТЕРИЈАЛИ И Р ЕАГЕН СИ
1.1. М едиуми за култив ирањ е и реагенси
Следните раствори за медиуми з а култив ирањ е треба да се користат за целите з а кои се пропишани. Соодветно, сопств ени дехидрирани медиу ми за култив ирање можат да бидат алтернатив но користени обез бедувајќ и притоа да имаат идентични нутритив ни и селектив ни особини за микроорганизмите кои треба да бидат тестирани.
1.1.1. Р астворувач
Пуфериран раствор на Н атр иум хлорид –пептон со
pH 7.0
Калиум дихидроген фосф ат 3.56 g екв ив алентно на
0.067М
Динатриу м хидроген фосф ат дехидрат
7.23g
еквив алентно на 0.067 М
Натриу м хлорид
4.30 g
Пептонска в ода (месо или каз еин)
1.0 g
Пречистена вода
1000 ml
Се стерилиз ира со з агревање во автоклав на 121 оC
15 минути
Доколку е потребно може да се додаде соодв етен
агенс за неутрализ ација на пр. полисорбат 20 или 80,
лецитин, тиосулфат.
1.1.2. М едиу м з а определувањ е на бројот на бактерии
Casein soy bean digest агар
Каз еин соја дигест агар
Pancreatic digest на каз еин
15.0 g
Papaic digest of soy bean
5.0 g
Натриу м хлорид
5.0 g
Агар
15.0 g
Пречистен вода
1000 ml
Се прилагодува pX така што по стерилиз ацијата да
биде 7.3 +/_0.2 Се стерилиз ира со з агревањ е в о ав токлав на 121 о C 15 минути
1.1.3. М едиу м за определување на број на габи
Saboraud-dextros e agar/Сабуро декстрозен агар
Peptones (месо или каз еин)
10.0 g
Декстроз а монохидрат
40.0 g
Агар
15.0 g
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Пречистена в ода
1000 ml
Се прилагодув а pX така што по стерилиз ацијата да
биде 5.6 +/_0.2 Се стерилиз ира со з агревањ е в о авток лав на 121 оC 15 минути
1.1.4. М едиу м за откривање на Pseudomonas aeruginosa
Цетримид агар
Pancreatic digest или желатина
20.0 g
М агнез иум хлорид
1.4 g
Динатриу м сулф ат
10.0 g
Цетримид
0.3 g
Агар
13.6 g
Пречистена в ода
1000 ml
Глицерол
10 ml
Се прилагодув а pX така што по стерилиз ацијата да
биде 7.2 +/_0.2 Се стерилиз ира со з агревањ е в о авток лав на 121 оC 15 минути
1.1.5. М едиум за откривање на Staphylococcus aureus
Baird-P arker агар/Берд П аркер агар
Pancreatic digest of cas ein
10.0 g
Екстрак т од говедск о месо
5.0 g
Екстрак т од габичк и
1.0 g
Литиум хлорид
5.0 g
Агар
20.0 g
Глицин
12.0 g
Натриу м пируват
x10.0 g
Пречистена в ода
950 ml
Се прилагодув а pH така што по стерилиз ацијата да
биде 6.8 +/_0.2 Се стерилиз ира со з агревањ е в о авток лав на 121 оC 15 минути, се лади до 45-50 оC и се додава 10 ml стерилен 1% м/в раствор на калиум телурит и
50 ml емулзија на жолчка.
1.1.6. М едиу м за открив ањ е на Ц андида Албицанс
Saboraud-dextros e агар
Peptones (месо или каз еин)
10.0 g
Декстроз а монохидрат
40.0 g
Агар
15.0 g
Пречистена в ода
1000 ml
Се прилагодув а pH така што по стерилиз ацијата да
биде 5.6 +/_0.2 Се стерилиз ира со з агревањ е в о авток лав на 121 оC 15 минути.
1.2. Подготовка на примерокот
М икробиолошкото испитувањ е се спроведува на
примерок од миниму м 1 g или 1 ml.
1 г или 1 мл од производот се раствора или разредува во валидиран растворувач за неутрализ ирање з а да
се добие разредување 1:10. Во случај на супстанции
кои слабо се натопуваат (влажнат) може да се додаде
соодветен површинск и-активен агенс како на пр. 0,1 %
м/в полисорбат 80.
Ако е потребно, последов ателно децимално разредување може да се обезбеди од основ ната суспенз ија,
со користење на самиот разредувач за да се намали антимикробната актив ност на произв одот или така да може да се очекува број на колонии од 10 до 100 з аради
полесно броењ е.
2. ЕВАЛУАЦИЈ А НА БРОЈОТ НА ЖИ ВИ М ЕЗОФИ ЛНИ А ЕРОБНИ М ИКРООРГАНИ ЗМ И
2.1. М ембранска ф илтрација
Се користат дв е ф илтер мембрани со в еличина на
пори не поголема од 0,45 µм и чија ефектив ност да ги
задржува бактериите е в еќе установ ена. Подолу опишаниот метод претпоставува користење на мембрани со
дијаметар од околу 50 мм.
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Се пренесува количина која претставува 0,1 g од
производот кој се испитува на секоја мембрана и ф илтер веднаш. Последов ателно плакнењ е со стерилен раствор претставува предност з а еднаква дистрибуција на
организ ми.
Се пренесуваат мембраните на површината од соодветен агар медиум. Инкубацијата за бактерии трае три
дена на температура од 30-35 оC и з а габи пет дена на
температура од 20-25 оC, освен ако пов еродостоен број
може да се добие з а пократк о време.
Се брои бројот на колонии кои се развиле. Се пресметува бројот на микроорганиз ми на g или ml на производот кој се испитува.
2.2. Постапка на броењ е на плоча
Со користењ е на П етриев и плочи со дијаметар од 910 цм на секоја плоча се додав а 1 ml од подготв ениот
примерок кој претставува 0,1 г од производот и околу
15 ml на соодв етен растопен агар медиум на Т не пов еќе од 45 оC. Се мешаат и се одржуваат на ладна хоризонтална површина до оцврснување.
Алтер натив но, се размачкува разредениот производ
( вообичаено 0,1 ml по плоча кој претставува 0,01 g на
производот) на површината на соодветен оцврснат медиум во П етриева плоча со дијаметар од 9-10 цм,.
Се инкубира една плоча на 30-35 о C во тек на три
дена за бактерии и друга плоча на Т од 20-25 оC в о тек
на пет дена за габички, осв ен ако пов еродостоен број
не се добив а во пократок временск и период.
Се брои бројот на колонии кои се развиле. Се пресметува резултатот користејќи ги плочите со најголем
број на колонии, но не повеќе од 300 колонии на бактерија и 100 колонии з а габи.
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Грам (+) кок и, каталаз а(+), коагулаза (+) можат да
се сметаат за St aphylococcus aureus
ЗАБЕЛЕШКА : Треба да се користат и други дополнителни тестов и за да се потврди идентификацијата
- Candida albicans
На Sabouraud –dextrose медиу м, типичните колонии
на Candida albicans изгледаат бели до беж, кремасти и
конв ексни.
Се изведуваат најмалку следните тестови за потврда:
- М икроскопск о испитувањ е
- Тест на создавањ е на псеудохиф и
- Формирање на хламидоспори
Габичк ата која покажува тест на создавањ е на псеудохиф и (+) и која дав а hlamidospori, може да се смета
за Candida albicans.
ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други дополнителни тестов и за да се потврди идентификацијата.
3.2. Изразување на резултатите
Резултатот се забележува во изв ештајот за тестот
како присуств о или отсуств о на специфичните микроорганиз ми (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Candida albicans).
__________
1786.
Врз основ а на член 20 став 2 од Законот за без бедност на козметичките произв оди („Службен в есник на
Република М акедонија“ бр. 55/07), министерот за здравство донесе

2.3.Изразување на резултатот
Се брои и се з абележува бројот на единици на формирани колонии (cfu) з а секоја плоча. Се пресметува
бројот на cfu по плоча и се множи со бројот на степенот на разредување з а да се добие резултат израз ен како цфу на g или ml производ.
3. ДЕТЕКТИРАЊ Е НА СПЕЦИ ФИЧНИ О РГАНИЗМ И
3.1. Специф ични микрооганиз ми
-Pseudomonas aeruginos a
На цетримид медиум типичните колонии на Псеудомонас аеругиноса се рамни, провидни и можат да
изгледаат жолто з елени до сини.
М ожат да се изв едат следните тестов и з а потврда:
-Боењ е по грам
-Тест на оксидаз а
-Тест на подв ижност
-Раст на 42 оС
Pseudomonas aeruginosa е грам(-) стапче, подв ижен,
оксидаз а (+) и расте на 42 оC
ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други дополнителни тестов и за да се потврди идентификацијата
-Staphylococcus aureus
На Бирд-П аркер медиум, типичните колонии на
Staphylococcus aureus се јавуваат како црни, св еткав и,
конв ексни и опкружени со јасна зона која може да биде
делумно опаљуе(непроѕирна).
Се изведуваат најмалку следните тестови за потврда:
-Боењ е по грам
-Тест на каталаз а
-Тест на коагулаз а

Со овој правилник се врши усогласување со Директив ата
2004/10/ЕЗ на Европск иот Праламент и на Советот од 11 февруари
2004 година за усогл асув ање на законите, регулативите и административните одредби поврзани со примената на принципите на
добрата лабораториск а пракса и со верифик ациј ата на нивната примена при испитув ањето на хемиск и супстанции, број 32004L0010
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