Aquanet Laboratorium sp. z o.o.
61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8 359 215 fax: 61 8 324 773
e-mail:labo@aquanet.pl.

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY PRZEZ KLIENTA
DO ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH
(zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007)

I.
-

Pojemniki - tylko sterylne:
pobrane w laboratorium (P-ń ul. Dolna Wilda 126, Wiśniowa 13; Koziegłowy ul. Gdyńska 1)

II. Przygotowanie punktu pobierania
1. Do pobierania próbki wody wybieramy kran metalowy w dobrym stanie technicznym
( instalacja wody zimnej).
2. Zdejmujemy z niego wszelkie urządzenia przeciwrozbryzgowe (sitka, zwężki, uszczelki,
plastiki, węże itp.).
3. Przed pobieraniem, w celu usunięcia wody zalegającej w rurach, należy ją odpuścić , aż do
ustalenia się temperatury. W przypadku nowej lub dłuższy czas nieużywanej instalacji,
pobranie powinno być poprzedzone dłuższym odpuszczaniem (wszystkie krany, minimum
przez 1 godz.)
4. Zakręcić kran, oczyścić czystą szczoteczką (bez środków chemicznych), opłukać i opalić np.
tamponem zamoczonym w alkoholu lub opalaczem gazowym.
5. Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem.
III. Pobieranie wody
1. Pojemniki napełniamy wodą tak, aby u góry została wolna przestrzeń z powietrzem – np. w
butelce nalewamy wodę do jej zwężenia.
2. Uważamy, aby nie zanieczyścić korka i szyjki butelki w trakcie pobierania.
3. Pojemniki wyraźnie opisujemy miejscem pobierania, datą i godziną.
4. Do czasu dostarczenia próbka powinna być przechowywana w lodówce.
5. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium umieszczając ją w termotorbie.
6. Próbki pobierać w dniu jej dostarczenia.
7. W wyjątkowych przypadkach należy się skonsultować z mikrobiologami Laboratorium, pod
numerami podanymi poniżej. Maksymalny dopuszczalny czas od momentu pobrania do
wykonania badania ( nie jest to równoznaczne z przyjęciem próbki) nie powinien
przekroczyć dla :
- badania ogólnej liczby mikroorganizmów - 12 godzin,
- badania na grupę coli, Escherichia coli, enterokoków –18 godzin.
8. W przypadku posiadania filtra do wody należy zaznaczyć czy woda była
pobierana przed czy za nim.
IV. Przyjmowanie próbek
Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmujemy wyłącznie w laboratorium w Poznaniu w
punkcie przyjęcia próbek, wejście od ul. Dolna Wilda 126 lub Wiśniowa 13 do godziny 13.00
( jeżeli to nie będzie możliwe, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne)
V. Informacja o wynikach
Informację o wynikach badań mikrobiologicznych można uzyskać pod numerami:
61 8359 162 oraz 61 8359 215, najwcześniej po 3 dniach od ich rozpoczęcia, w godzinach
11.00 – 15.00.
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