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POKYNY K ODBĚRU VZORKU PITNÉ VODY
Vzorkovnice:
 Chemický rozbor – PET lahev 1,5 litru (lze nahradit lahví od kupované neochucené
balené vody)
 Mikrobiologický rozbor – skleněná sterilní vzorkovnice 250 ml s alobalem, kterou je
nutno vyzvednout v laboratoři
Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku:
1. Z výtokového místa odstraňte sítko, perlátor nebo případné umělohmotné nástavce a
hadice.
2. Poté nechte vodu asi 5 minut volně odtékat středním proudem.
3. Plastovou vzorkovnici pro chemický rozbor vypláchněte 2x až 3x odebíraným
vzorkem vody. Poté ji naplňte po okraj a uzavřete tak, aby nevznikla vzduchová
bublina.
4. Před odběrem do skleněné vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor je třeba
sterilizovat vyústění vodovodu plamenem (důkladné opálení vyústění zapalovačem
nebo zápalkami) nebo dezinfekčním prostředkem (Savo, apod.). Poté nechte vodu
znovu volně odtékat asi 5 minut.
5. Opatrně uvolněte alobal na hrdle skleněné vzorkovnice. Alobal neodstraňujte ze zátky
a dbejte, aby se sterilní část zátky (zábrus) ničeho nedotkla. Vzorek by byl
kontaminován!
6. Vzorkovnici nevyplachujte!!!
7. Vzorkovnici opatrně naplňte tak, aby zůstala pod horním okrajem asi 2 cm vysoká
vzduchová bublina. Neplňte vzorkovnici až po hrdlo. Poté vzorkovnici opatrně zavřete
a alobal přimáčkněte zpět k láhvi.
8. Odebraný vzorek je nutné uchovávat v chladu a temnu v chladničce nebo chladicí
tašce a poté co nejdříve dopravit do laboratoře.
Vzorkovnice je možno vyzvednout denně od 8 do 17 hod.
Vzorky je možné dodávat do laboratoře v Po – Čt od 8 do 17 hod., v pátek pouze do 11 hod.
Platba a výdej výsledků – při předání vzorků v laboratoři je možno zaplatit hotově a
výsledky Vám budou zaslány po předchozí dohodě e-mailem nebo faxem a poštou. Můžete
též zaplatit při převzetí výsledků v laboratoři.
Doba zpracování výsledků je asi 7 – 10 dní.

