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Instrukcja okreś|atryb postępowania podczas pobierania i transpoftu próbek wody do
ana|iz mikrobiologicznych z zaworów i kurków zainsta|owanych na przewodzie wodociągowym.
Instrukcja obowiązuje osoby pobierające próbki wody do badań wykonywanych w Laboratorium
Badania Wody EPW|K.
1. Pobieranie próbek

Uwaoa: Jeze|i pobierane są próbki do badań mikrobio|ogicznych i fizykochemicznych,
to w pierwszej ko|ejności na|ezy pobrać próbkę do badań fizykochemicznych.
. Próbki wody do badań mikrobio|ogicznych na|ezy pobierać do stery|nych bute|ek otrzymanych
w Laboratorium.

- jezeli pobierana woda jest dezynfekowana chlorem, naIezy uŻyc stery|nej butelki
z tiosiarczanem sodu,
- próbkę wody w obiekcie nalezy pobrać z najczęściej Uzywanego kranu,
- na|ezy zapewnić aseptyczne pobieranie próbki, czystymi rękoma |ub w stery|nych rękawiczkach
z

zabezpieczeniem próbki przed powiewami powietrza

i wewnętrznej strony bute|ki,

. nie pobierać próbki z

i

zach|apaniem, nie dotykać szyjki

zaworów z nieszcze|nym zamknięciem, jeś|ito moz|iwe, unikać pobierania

próbek z kranów z mieszaczami.

. Przed przystąpieniem do pobierania na|ezy zdjąć z kurka wsze|kie urządzenia,
np. przeciwrozbryzgow e.
. Usunąć, jeś|isq, zewnętrzne zanieczyszczenia, np. umyć kran mydłem |ub detergentem ispłukać
C

wodą.

Zdezynfekować kurek czerpa|ny: metalowy kurek |ub zawór opa|ić płomieniem, kran plastikowy
zdezynfekować zanurzając go W roztworze podchIorynu sodu, etanoIu Iub propano|u.
A|ternatywnie wacik, tampon do przemywania Iub inne środkisłużącedo dezynfekcji.
Niedokładna dezynfekcja kranu moze spowodowa ć zanieczyszczenie próbki bakteriami

pochodzącymi z zewnętrznej częścikranu.
wodę swobodnym strumieniem ok. 2-3 min. |ub dłuzej,
do osiągnięcia stałej temp. (do całkowitej wymiany wody w insta|acji).
Bezpośrednio przed pobraniem próbki na|ezy:
- bute|ka szk|ana z korkiem - odwinąć bute|kę z papieru, odwiązać sznurek z kapturka, Wyjać
korek ze stery|nej bute|ki, ujmując go przez papierowy kapturek, do|ną częściqdo dołu, chroniqc
go przed zanieczyszczeniem i wyrzucić pasek papieru włożony pomiędzy szyjkę bute|ki a korek
przez odwrócenie bute|ki do góry dnem,
- bute|ka z tworzywa sztucznego z nakrętką - Wyjqć bute|kę z opakowania papierowo-fo|iowego,
odkręcić nakrętkę (nakrętkę na|eży trzymać Wewnętrzną stroną skierowaną w dół, nie dotykać
wnętrza nakrętki, przez cały czas chroniąc ją przed zanieczyszczeniem).
Umieścić butelkę pod kranem bez jego zamykania i powtórnego otwierania (nie dotykać butelką
wylewki kranu).
Pobrać próbkę wody, która powinna swobodnie wypływać z kurka wprost do pojemnika, napełnić
bute|kę tak, aby zostawić przestrzeń powietrzną'
Po pobraniu bute|kę na|eży opisać i zawinqć w papier |ub włozyć do opakowania papierowo-

o otworzyć kurek lub zawór ispuszczać

.

.
.
.

foliowego.

2. Posteoowanie z oróbkami w czasie transoortu
Próbki na|eży dostarczyć do |aboratorium natychmiast po pobraniu, nie dłuzej niż 7 h od
momentu pobrania.
Przechowywać itransportować w ciemności, w warunkach chłodniczych, w temperaturze niiszej
od temperatury pobrania, za|ecana temp. 5*3oC (np.w termotorbie z wkładami chłodzqcymi).
Próbki na|eży zabezpieczyc przed uszkodzeniem |ub roz|aniem, unikać wstrząsania i ekspozycji
na działanie światła.
Unikać zanieczyszczenia zewnętrznych ściannaczyń z próbkami, szczegó|nie szyjek i korków,
zarówno podczas pobierania jak i transportu.
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Instrukcję opracowano na podstawiel
PN-EN ISo 19458 Jakośćwody. Pobieranie próbek do ana|iz mikrobiologicznych.
PN.ISo 5667-5 Jakośćwody. Pobieranie próbek. Część5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia

ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji.
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