Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΠΟ Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗ

Μικροβιολογική Αφού αγοράσουµε από το φαρµακείο ένα αποστειρωµένο
κύπελλο των 100 ml, ακολουθούµε πιστά την παρακάτω
ανάλυση
πόσιµου νερού διαδικασία:
Μετά από τη δειγµατοληψία για τη χηµική ανάλυση
(βλέπε πίσω), διακόπτουµε την παροχή νερού από το
σωλήνα ή τη βρύση στην οποία πραγµατοποιήθηκε.
Με τη χρήση βαµβακιού και οινοπνεύµατος στερεωµένα
σε ένα καθαρό κοµµάτι σύρµα, ανάβουµε φωτιά και
καψαλίζουµε για 3’-5’ λεπτά το στόµιο της βρύσης ή του
σωλήνα, µε σκοπό να “σκοτώσουµε” τυχόν µικρόβια.
Θέτουµε σε λειτουργία τη βρύση και µε καθαρά χέρια
(καθαρισµός µε τη χρήση οινοπνεύµατος) ανασηκώνουµε
το καπάκι του αποστειρωµένου κυπέλλου και το
γεµίζουµε µε προσοχή.

Σύρµα µε θηλιά

Βαµβάκι και αναπτήρας

Μπουκάλι δείγµατος

Οινόπνευµα

Αποστειρωµένο κύπελλο

Σηµείωση: Αν τα δείγµατα δε φτάσουν σε 1-2 ώρες στο
εργαστήριο, θα πρέπει να φυλαχτούν στο ψυγείο. Η
µικροβιολογική ανάλυση θα πρέπει να γίνει εντός 24
ωρών από την ώρα δειγµατοληψίας.

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ, ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.
ΕΑΝ ΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΕ 1-2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ.

∆είτε το βίντεό µας

Πόσιµο νερό

Για να πάρουµε ένα σωστό δείγµα νερού
από Ύδρευση - Γεώτρηση - Άρδευση θα πρέπει να
ακολουθήσουµε πιστά τα παρακάτω βήµατα:

Χηµική ανάλυση
πόσιµου νερού
Θέτουµε σε λειτουργία την παροχή για 5’-10’ για
ύδρευση, 1 ώρα για την άρδευση, έτσι ώστε να
αντλήσουµε νερό από τα βάθη της, χωρίς επιδράσεις από
τις σωληνώσεις.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που η παροχή χρησιµοποιείται
καθηµερινά, ο χρόνος µπορεί να µειωθεί στα 30 λεπτά.
Γεµίζουµε καλά µέχρι το χείλος ένα πλαστικό µπουκάλι
εµφιαλωµένου νερού, αφού προηγουµένως το έχουµε
ξεπλύνει σχολαστικά µε νερό από την παροχή.

Προσοχή: Να αποφεύγεται η χρήση σαπουνιού ή
απορρυπαντικών για το πλύσιµο του µπουκαλιού.

Το εργαστήριό µας
αναλαµβάνει τα έξοδα
αποστολής των δειγµάτων
από όλες τις περιοχές τις
Ελλάδας - µέσω της
υπηρεσίας ΕΛΤΑ Courier Πόρτα Πόρτα, κατόπιν
τηλεφωνικής συνεννόησης

Αναλύσεις Εδάφους - Φύλλων - Νερού
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