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Szükséges mintavételi edény: 

WESSLING Hungary Kft. 
Környezetanalitikai Laboratórium 

Mintavételi Utasítás 

MVU-33-W 

Vizsgálat: Mikrobiológia 
Mintatípusok: Vizek 

Jól zárható, steril 200 ml-es műanyag, illetve steril 0,5 l-es vagy 1 l-es barna üveg. 
ivóvíz: Nátrium-szulfittal (1,8% Na2S031 ml/11) tartósított! 
fürdővíz: Nátrium-szulfittal (7% Na2S03 1 ml/11) tartósított! 
felszíni, felszín alatti, szennyvíz: tartósítószert nem tartalmaz! 
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Eljárás ivóvíz, fürdővíz esetén: 
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1. Ha alufólia is van a kupakon, óvatosan lazítsa meg, hogy a kupakkal együtt le tudja csavarni. A
kupakot és az edény száját nem szabad semmivel sem megérinteni! A kupak visszazárása után az
alufóliát vissza kell szorítani a kupakra!

2. Töltse meg a steril mintavételi edényt a mintával 90%-ig és zárja le! Öblíteni nem szabad!
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!
4. Legionella vizsgálata esetén mérje meg a mintázott víz hőmérsékletét (ne a mintában!) és rögzítse

a mintavételi jegyzőkönyvön vagy a címkén!

Eljárás felszíni, felszín alatti és szennyvíz esetén: 
1. Minden esetben steril mintavételi eszközt kell használni (előzőleg sterilizált merítő edény, vagy

teljesen új bailer) és mintánként cserélni kell az eszközöket, vagy a helyszínen sterilizálni {pl.: fém
merítő edényt lánggal)

2. A további teendők megegyeznek az ivóvíz esetén felsorolt 1-3 pontokkal.

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: max. 24 óra! 
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