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Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ2/2600/2001 - ΦΔΚ-892 Β'/11-7-01
“λεξό αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο”:
α) ην λεξό, είηε ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε είηε κεηά από επεμεξγαζία, πνπ
πξννξίδεηαη γηα πόζε, καγείξεκα, πξνπαξαζθεπή ηξνθήο ή άιιεο νηθηαθέο
ρξήζεηο, αλεμάξηεηα από ηελ πξνέιεπζε ηνπ θαη από ην εάλ παξέρεηαη από
δίθηπν δηαλνκήο, από βπηίν, ή ζε θηάιεο ή δνρεία.
β) ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ γηα
ηελ παξαζθεπή, επεμεξγαζία, ζπληήξεζε ή εκπνξία πξντόλησλ ή νπζηώλ,
πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε
“νηθηαθέο ρξήζεηο”: ρξήζεηο ηνπ λεξνύ, θαηά ηξόπν πνπ λα έξρεηαη ζε άκεζε
ή έκκεζε επαθή κε ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό

“νηθηαθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο”: νη ζσιελώζεηο, ηα εμαξηήκαηα θαη νη
ζπζθεπέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κεηαμύ ησλ θξνπλώλ πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξνρή λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ
δηθηύνπ δηαλνκήο, αιιά κόλνλ εθόζνλ απηά δελ ππάγνληαη ζηελ επζύλε ηνπ
θνξέα ύδξεπζεο, ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ απηή.

Γεηγκαηνιεςία λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεηγκαηνιεςίαο εμαξηώληαη από ην ζηόρν
ηεο δεηγκαηνιεςίαο, αιιά θαη από ηε θύζε ηνπ δείγκαηνο

πρλφηεηα θαη ρξνλνδηάγξακκα δεηγκαηνιεςίαο
Ζ ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη, κεηαμύ άιισλ παξαγόλησλ, από:
α) ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία
β) ηνλ αξηζκό ησλ θαηαλαισηώλ πνπ εμππεξεηνύληαη
γ) ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ δηαλέκεηαη
δ) ηνλ εηδηθό ρξόλν παξακνλήο ή ην turnover rate = εκεξήζηνο όγθνο πνπ
δηαλέκεηαη / ζπλνιηθόο όγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο
ε) ηελ πνηόηεηα ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνύ
ζη) ηε κεηαβιεηόηεηα ηεο πνηόηεηαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνύ
δ) ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνύλ παξαθνινύζεζε
ε) ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο
δηαλνκήο πνπ ππόθεηηαη ζε δεηγκαηνιεςία

ζ) ηηο εηδηθέο ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο παξακέηξνπο

Γνρεία δεηγκαηνιεςίαο
Γηα δείγκαηα ξνπηίλαο απαηηνύληαη θαζαξέο, απνζηεηξσκέλεο θηάιεο γπάιηλεο ή
πιαζηηθέο
κίαο
ρξήζεο
(πνιππξνππιέλην,
πνιπζηπξόιην,
πνιπαηζπιέλην,
πνιπαλζξαθηθό)
Γηα δεηγκαηνιεςία κέζσ εκβάπηηζεο ζε θαζαξά λεξά, απαηηνύληαη θηάιεο
απνζηεηξσκέλεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη πξνζηαηεπκέλεο π.ρ. κε ιαδόθνιια, κε
αινπκηλόραξην ή εληόο πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δεηγκαηνιεςηώλ απαηηνύληαη θηάιεο 500 ml
Φηάιεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο :
i) γηα αλάιπζε εκθηαισκέλνπ λεξνύ (250 ml γηα θάζε παξάκεηξν)
ii) γηα αλαδήηεζε Legionella spp. ή Salmonella spp. (1 l)
iii) γηα αλαδήηεζε ηώλ, θύζηεσλ Giardia, σνθύζηεσλ Cryptosporidium θαη ακνηβάδσλ
ζε θαζαξά λεξά (από 10 έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο ιίηξα)

Απνζηείξσζε θηαιψλ
Αλ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, θαζαξίζηε ηηο γπάιηλεο θηάιεο θαη ηα πώκαηά ηνπο κε έλα
κε ηνμηθό, ρσξίο θσζθόξν απνξξππαληηθό, θαη μεπιύλεηε κε απηνληζκέλν ή
απεζηαγκέλν λεξό
1) Aπηόθαπζην (121 3) C x15 min
2) Ξεξόο θιίβαλνο (170 10) C x ηνπιάρηζηνλ 1 h
3) Όρη απηόθαπζην

απνζηείξσζε κε γ-αθηίλεο ή κε νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ

4) Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ θηαιώλ κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ακέζσο πξηλ ηελ
εκβάπηηζε, κε θαηάιιειν αληηζεπηηθό (ηζνπξνπαλόιε), αθήλνληαο λα ζηεγλώζεη πξηλ
ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε. Όρη θαηάιιειε ζε πεξίπησζε αλάιπζεο ζπνξνγόλσλ
βαθηεξίσλ.
5) Βύζηζε ησλ αλνηρηώλ θηαιώλ ζε βξαζηό λεξό
γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά.
 Αλαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο
Γηάξθεηα 1 κήλα

 Υξήζε ρεκηθώλ ή βηνινγηθώλ δεηθηώλ ειέγρνπ

Αδξαλνπνίεζε ησλ απνιπκαληηθψλ
 Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηόηεηαο πδάησλ πνπ έρνπλ
απνιπκαλζεί κε έλα νμεηδσηηθό (π.ρ. ριώξην, ρισξακίλε, νξγαληθέο ελώζεηο ηνπ
βξσκίνπ ή ηνπ όδνληνο) πξνζζήθε ελόο αλαγσγηθνύ παξάγνληα, όπσο ην
ζεηνζεητθό λάηξην ζηηο θηάιεο ηνπ δείγκαηνο.
Γηα πφζηκν λεξφ (pH 7,0-8,5, ππνιεηκκαηηθφ ειεχζεξν ριψξην 0,2 mg/l)
πξνζζήθε 30 κl δικ 3% ζεηνζεητθνχ λαηξίνπ ζε θηάιεο 500 ml γηα ηειηθή
ζπγθέληξσζε 18mg/l. ε θηάιεο 1l πξνζζήθε 60κl δικ 3% ζεηνζεητθνχ
λαηξίνπ
 Κακία επίδξαζε ζην δείγκα
 Υξήζε θαη ζε κε ρισξησκέλα χδαηα
 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βαθηεξίσλ από ηελ ηνμηθή δξάζε βαξέσλ κεηάιισλ
όπσο ν ραιθόο ή ν ςεπδάξγπξνο:
- αηζπιελνδηακηλνηεηξανμεηθό νμύ (dinitrilotetraacetic νμύ (EDTA))
- ην κεηα λαηξίνπ άιαο ηνπ λίηξηιννμεηθνύ νμένο (nitrilotriacetate λαηξίνπ (NTA)
(Na3C6H6N06))
50mg/l ηειηθή ζπγθέληξσζε
- ζεηώδεο λάηξην (κόλν γηα ηνλ άξγηιν)
1ml ζε 1l δείγκαηνο

Αληηδξαζηήξηα, ζπζθεπέο θαη πιηθά
Αηζαλόιε, φ (C2H5OH) = 70%, ηζνπξνπαλόιε, φ [(CH3)2 CHOH] = 70%, ή
ππνρισξηώδεο δηάιπκα, ρ (CLO-) ≈ 1 g/l.
 απνύλη θαη πεηζέηεο.
 Φιόγηζηξν θαη αληαιιαθηηθό.
 Μηθξνβηνινγηθέο ηδάξεο ή πιαηύζηνκα θύπειια, αληηζεπηηθά καληειάθηα.
 Αλαπηήξαο, ζπίξηα.
 Μαξθαδόξνη αδηάβξνρνη, κνιύβηα, εηηθέηεο.
 Γαιιηθά θιεηδηά, πέλζα, θαηζαβίδηα, καραίξη.
 Παγνζήθε θαη πάγν ή παγνθύζηεο, θνξεηά ςπγεία ή ςπρόκελα δηακεξίζκαηα ζε
νρήκαηα.
 Θεξκόκεηξν ή θαηαγξαθέα ζεξκνθξαζίαο.
 πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο εκβύζηζεο κε έξκα (Ballasted bottle-carrier) ή ηζνδύλακε, κε
ζθνηλί ή αιπζίδα (θαηά πξνηίκεζε από αλνμείδσην ράιπβα, ηνπιάρηζηνλ ζην θάησ
κέξνο).
 πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο κε καθξύ βξαρίνλα ή καθξηέο ιαβίδεο ή δεηγκαηνιήπηεο πνπ
λα πξνζαξκόδνληαη ζε δηάθνξα βάζε.
 Υάξηεο, θαηάινγν ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο, έληππα δεηγκαηνιεςίαο.
 Όρεκα θαη έγγξαθα, ηαπηόηεηα ή άδεηα.
 Αδηάβξνρεο κπόηεο.
 πζθεπή γηα κέηξεζε ηνπ pH, ρισξίνπ, δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ, αγσγηκόηεηαο.
 Απνζηεηξσκέλα γάληηα.

Γεηγκαηνιεςία πφζηκνπ λεξνχ απφ βξχζε (ISO 19458:2006)
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ζύληνκα ηόζν ώζηε λα απνκαθξπλζεί ην απνιπκαληηθό από ηε βξύζε.

Η πεξίπησζε β) είλαη ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ
πόζηκνπ λεξνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηξξνήο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ζην
εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ.

Βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή

Υξήζε βξπζψλ:
εζσηεξηθέο
ζηαζεξνύ ηύπνπ
(όρη κείθηεο)
ρσξίο ζπείξσκα
ε θαιή γεληθή
θαηάζηαζε (όρη
ρξόληα δηαξξνή)













ΟΥΙ
ζπλδεδεκέλεο ή ζε ζπλέρεηα κε ζπζθεπέο
επεμεξγαζίαο (δεμακελέο πίεζεο, αληιίεο,
ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνύ)
δύζθνιν
λα
απνιπκαλζνύλ,
αλεπαξθώο
ζπληεξεκέλεο, αθάζαξηεο κε γξάζν ή άιιεο
νπζίεο
βξύζεο δεζηνύ λεξνύ ή αλάκεηθηνπ δεζηνύ θαη
θξύνπ λεξνύ (εθηόο αλ πξόθεηηαη λα δηελεξγεζεί
αλάιπζε γηα ηα είδε Legionella )
νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο δελ κπνξνύλ εύθνια λα
ρσξέζνπλ
ζε ηνπαιέηεο
ζε πεξηνρέο όπνπ γίλεηαη ην πιύζηκν πηάησλ ζε
εζηηαηόξην ή ζε παξόκνηεο πεξηνρέο θαζαξηζκνύ
ζε πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
απνζήθεπζε ή ηνλ ρεηξηζκό πεηξνρεκηθώλ
πξντόλησλ,
βηνκεραληθώλ
ρεκηθώλ
ή
θπηνθαξκάθσλ

Νεξφ δηθηχνπ θχξηαο δηαλνκήο & Νεξφ φπσο κεηαθέξεηαη ζηε
βξχζε ηνπ θαηαλαισηή
 Λήςε δείγκαηνο άζεπηα (θαζαξά ρέξηα ή









απνζηεηξσκέλα γάληηα), πξνζηαηεύνληαο ην
δείγκα από ξεύκαηα αέξα θαη πηηζηιηέο
Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε αθξνθύζην ή άιιν
πξόζζεην ή εζσηεξηθό εμάξηεκα
Απνμέζηε νπνηαδήπνηε βξσκηά (θξνύζηα
από άιαηα ζσιελώζεσλ, γιίηζα, ιίπε ή άιια
μέλα ζηνηρεία)
Αλνίμηε πιήξσο (5-10 sec) θαη θιείζηε ηε
ζηξόθηγγα επαλεηιεκκέλα γηα λα μεβγάιεηε ηε
βξσκηά από ηε βξύζε
Απνιπκάλεηε ηε βξύζε θαηά πξνηίκεζε κε
θσηηά γηα 2-3 min. Δλαιιαθηηθά ρξήζε δικ
ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ (1% δηαζέζηκε
ρισξίλε) παξαζθεπαζκέλν ηελ ίδηα κέξα &
βύζηζε ηνπ αθξνζηνκίνπ ηεο βξύζεο γηα 2-3
min ή ξίςε ηνπ δικ κε πδξνβνιέα εζσηεξηθά
θαη εμσηεξηθά ηεο βξύζεο θαη αλακνλή 2-3
min

Νεξφ δηθηχνπ θχξηαο δηαλνκήο & Νεξφ φπσο κεηαθέξεηαη ζηε βξχζε
ηνπ θαηαλαισηή
 Αλνίμηε ηε βξύζε κέρξη ην κηζό ηεο ξνήο θαη αθήζηε λα ηξέμεη ην λεξό κέρξηο
όηνπ επηηεπρζεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία (~ 2-3 min)
 Σνπνζεηήζηε ηελ αλνηθηή θηάιε ζηε ξνή ηνπ λεξνύ θαη γεκίζηε ηελ ππό άζεπηεο
ζπλζήθεο
 Καηά ηελ πιήξσζε, ην εζσηεξηθό ηνπ πώκαηνο ηεο θηάιεο όρη ζε επαθή κε
δάρηπια, έδαθνο, ηζέπε, δόληηα
 Αθήζηε θελό ρώξν ζηελ θηάιε
 Κιείζηε ηελ θηάιε ακέζσο θαη αλαθηλήζηε ηελ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην
δείγκα λεξνύ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηηόπηαο
παξακέηξνπ

Νεξφ φπσο θαηαλαιψλεηαη

Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε νπνηαδήπνηε κόιπλζε από κηθξόβηα
πξνεξρόκελα από ην εμσηεξηθό ηεο βξύζεο, θαζώο θαη από θάζε πξόζζεην
εμάξηεκα ή ζπζθεπή.
Σα πξόζζεηα εμαξηήκαηα παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο
Όρη απνιύκαλζε ηεο βξύζεο πξηλ από ηε δεηγκαηνιεςία
Αλ εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ πιηθώλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ, ιήςε
πξώηνπ λεξνύ
Λήςε δεηγκάησλ κεηά από κηα πεξίνδν ειάρηζηεο ρξήζεο ή αθόκε θαη
θαζόινπ ρξήζεο (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βαζκό κε ηνλ νπνίν ηα πιηθά
επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ή ηε κέγηζηε πηζαλή επίδξαζε)

εκεία ζπιινγήο δεηγκάησλ
 Αληηπξνζσπεπηηθά ζπζηήκαηνο, ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηνπ & ησλ πεξηζζόηεξν
δπζκελώλ πεγώλ θαη ζεκείσλ πνπ ζεσξνύληαη επάισηα ζε κόιπλζε (βξόγρνη,
ρακειήο πίεζεο δώλεο, ηειηθά ζεκεία ησλ δηθηύσλ)
 Γηα θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ζηελ είζνδν θαη
ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ακέζσο κεηά ηελ έμνδν ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ
 Όηαλ ην λεξό πξνέξρεηαη από πεξηζζόηεξεο από κία πεγέο, λα αληηθαηνπηξίδνπλ
ηελ έμνδν & ηε δήηεζε θάζε πεγήο θαη ηνλ ζρεηηθό πιεζπζκό πνπ πδξεύεηαη από
θάζε πεγή
 Καηαλνκή ζε όιν ην κήθνο & αξηζκόο αλάινγνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλδέζεσλ ή
δηαθιαδώζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο

 Όηαλ ύδαηα από δηαθνξεηηθέο πεγέο ελώλνληαη κέζα ζε έλα πνιύπινθν ζύζηεκα
ζσιελώζεσλ, αλαγλώξηζε ησλ ζρεηηθώλ αλαινγηώλ ηεο θάζε πεγήο κέζα ζην
ζύζηεκα
 ε κεγάια θηίξηα (μελνδνρεία, ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ) ζηελ είζνδν θαη ζε θάζε
έλα θηίξην

Γεηγκαηνιεςία ζε ζπγθξνηήκαηα κεγάισλ θηηξίσλ (π.ρ. λνζνθνκεία)
1.

είζνδν θαη έμνδν από δεμακελέο απνζήθεπζεο όπνπ ην λεξό ρξεζηκνπνηείηαη γηα
πόζε, πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ ή κπάλην

2.

κεγάιεο δεμακελέο απνζήθεπζεο

3.

είζνδν θαη έμνδν ζηνλ εμνπιηζκό επεμεξγαζίαο λεξνύ (ζπζθεπέο
απνζθιήξπλζεο λεξνύ) όπνπ ην λεξό ρξεζηκνπνηείηαη γηα πόζε ή παξαζθεπή
θαγεηνύ

4.

αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο (αξρή, κέζε θαη ηέινο)

5.

ζεκεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηήξεζεο ππνιεηκκαηηθήο δξάζεο ηνπ
απνιπκαληηθνύ, όηαλ δεμακελέο πόζηκνπ λεξνύ δηαηεξνύληαη ζε ςειά θηίξηα

6.

επηξξεπή ζεκεία γηα κόιπλζε (ηπθιά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ)

7.

παξνρέο ζε θνπδίλεο θαη ζε εμνπιηζκό, όπσο παγνκεραλέο ή νη απηόκαηεο
κεραλέο πώιεζεο ξνθεκάησλ θαη πνηώλ

8.

παξνρή δεζηνύ λεξνύ

Γεμακελέο παξνρήο (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ πχξγσλ λεξνχ)
ζηα πιαίζηα δηθηχνπ ζσιελψζεσλ (ISO 5667-5:2006)
Γεηγκαηνιεςία ζπλήζσο από εηδηθή & απνθιεηζηηθή βξύζε ζηελ έμνδν, κε
ζαθή επηζήκαλζε, ηθαλή λα απνζηεηξσζεί κε θιόγηζηξν
παληόηεξα δεηγκαηνιεςία κε εκβάπηηζε
 Γεληθά, 2 ή 3 min ειεύζεξεο ξνήο (έθπιπζε ζηάζηκνπ λεξνύ)
 Δάλ απηό δελ επαξθεί ή ιίγνο όγθνο λεξνύ εληόο δεμακελήο, ππνινγίζηε
ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ηνλ αγσγό, θάληε κηα
εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ έθπιπζεο πνπ απαηηείηαη κε έλαλ θαηάιιειν ξπζκό
έθπιπζεο
ρξόλνο μεπιύκαηνο πεληαπιάζην απηήο ηεο ηηκήο
ΌΜΩ <1% όγθνπ λεξνύ δεμακελήο λα εθπιπζεί
 Όηαλ ε δεμακελή είλαη θάησ από ην έδαθνο, παξαθνινύζεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ θαηά ηελ έθπιπζε

Γεηγκαηνιεςία πφζηκνπ λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη απφ βπηηνθφξα
νρήκαηα ή άιια κέζα εθηφο δηθηχνπ ζσιελψζεσλ (ISO 5667-21:2010)
Γεληθά
Γεμακελέο πόζηκνπ λεξνύ πνπ κεηαθέξεηαη νδηθώο, ζαιαζζίσο, ζηδεξνδξνκηθώο ή
κέζσ αέξα
Γεηγκαηνιεςία φρη ιηγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα ζε πεξηφδνπο ελεξγήο
ρξήζεο
Ηδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνύλ θαη λα απνιπκαλζνύλ πξηλ
μαλαγεκίζνπλ
Δάλ απηό δε γίλεη, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ε νπνία
ζπζηήλεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνιόγεζε θηλδύλνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ πνπ
εθαξκόδνληαη
Δίλαη θαιή πξαθηηθή λα παίξλνπκε δείγκαηα απφ ηηο δεμακελέο πνπ δε
βξίζθνληαη ζε αζθαιή ηνπνζεζία θαη επαλα-γεκίδνληαη ρσξίο πξψηα λα
αδεηάζνπλ, θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εκεξεζίσο
γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο

Γεμακελέο βπηηνθφξσλ νρεκάησλ

Ηδαληθά ηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη από βξύζεο εμόδνπ παξά κε
εκβάπηηζε (dip sampling)
 Διέγμηε όηη νη ζσιήλεο, ζηαηηθνί θαη εύθακπηνη, πξνζηαηεύνληαη από κόιπλζε θαη
έρνπλ μεπιπζεί πξηλ ηε ρξήζε
 Διέγμηε όηη ηα αθξνζηόκηα ησλ εύθακπησλ ζσιήλσλ είλαη εκβαπηηζκέλα ζε
θαηάιιειν απνιπκαληηθό δηάιπκα πξηλ ηε ρξήζε θαη δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ξνή
κε πόζηκνπ λεξνύ
 Αληίζηξνθή ξνή πξέπεη λα απνθεύγεηαη
Γεμακελέο ζε αεξνζθάθε, ηξέλα
Ηδαληθά λα αδεηάδνληαη, λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη πξηλ μαλαγεκίζνπλ
 Όηαλ νη δεμακελέο πξνκεζεύνπλ ηα δηθά ηνπο κόληκα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, γίλεηαη
δεηγκαηνιεςία θαη ζηηο δεμακελέο θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζύκθσλα κε ην ISO
5667-5.

Γεμακελέο ζε πινία
 Ηζρύνπλ νη πξνεγνύκελεο νδεγίεο
 Δμαηξνύληαη ηα πινία πνπ έρνπλ ηε δηθή ηνπο κνλάδα επεμεξγαζίαο κόληκα
ζπλδεδεκέλε κε ηηο δεμακελέο (ISO 5667-5)

Δπί ηφπνπ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ
Όιεο νη παξάκεηξνη πνπ δελ παξακέλνπλ ζηαζεξέο, πξέπεη λα
πξνζδηνξίδνληαη επί ηόπνπ.
 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ
 H ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
 H καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο
 Oζκή, γεύζε
 pH
 Xιώξην
 Όδνλ
 Γηαιπκέλν νμπγόλν
 Ηθαλόηεηα βάζεο
 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα
 Δηδηθή (ειεθηξηθή) αγσγηκόηεηα

εηξά δεηγκαηνιεςίαο
Γηα δεηγκαηνιεςία ξνπηίλαο πξνηείλεηαη ε αθόινπζε ζεηξά δεηγκαηνιεςίαο:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

πξώηα ζπιιέμηε ηα δείγκαηα
μεπιύλεηε (αλ απαηηείηαη δείγκα γηα ζπλνιηθό νξγαληθό άλζξαθα)
πξνρσξήζηε ζηε ιήςε δεηγκάησλ γηα νιηθό νξγαληθό άλζξαθα
θιείζηε ηε βξύζε
θαζαξίζηε ηε βξύζε
μεπιύλεηε
ζπιιέμηε όια ηα άιια δείγκαηα γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηηόπησλ πξνζδηνξηζκώλ) κε κηα
ζεηξά πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηε δηαζηαπξνύκελε επηκόιπλζε ησλ
δεηγκάησλ από ηα αληηδξαζηήξηα
θιείζηε ηε βξύζε
απνιπκάλεηε ηε βξύζε (ISO 19458)
μεπιύλεηε ηε βξύζε (ISO 19458)
ζπιιέμηε δείγκαηα γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο (ISO 19458).

Πξνθπιάμεηο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο
1) Πιύζηκν ρεξηώλ θαη/ή γάληηα κίαο ρξήζεο
2) Όρη θάπληζκα, θαγεηό, πόζε θαηά ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη όρη αλαπλνή θνληά ζηα
δείγκαηα
3) Υξήζε θηαιώλ, δνρείσλ & αληηδξαζηεξίσλ εγθεθξηκέλσλ
4) Αξίζκεζε ησλ δεηγκάησλ κε ηε ζεηξά πνπ ζπιιέγνληαη
5) Όρη επηκόιπλζε ηνπ εμσηεξηθνύ ησλ θηαιώλ δεηγκαηνιεςίαο
6) Αθαίξεζε ηνπ πώκαηνο ηεο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο ακέζσο πξηλ από ηε ζπιινγή
ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε πάλσ ζε έλα θαζαξό/απνζηεηξσκέλν ζαθνπιάθη ή
πεξηέθηε θαηά ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο
7) Όρη εηζαγσγή νπνηνπδήπνηε μέλνπ αληηθεηκέλνπ (ζεξκόκεηξν ή ειεθηξόδην γηα
pH) ζε θηάιε πνπ πξννξίδεηαη γηα άιιεο αλαιύζεηο
8) Πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία, απνζήθεπζε θηαιώλ ζε θαζαξέο πεξηνρέο θαη έρνπλ
θαπάθη ή/θαη είλαη ηπιηγκέλεο
9) Μεηά ηε δεηγκαηνιεςία, όιεο νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο θιείλνπλ ζθηρηά κε ην ρέξη
10)πληήξεζε ησλ δεηγκάησλ ζηελ ςύμε θαη ζην ζθνηάδη πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο,
εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο
11) ε πεξίπησζε θαηάςπμεο ησλ δεηγκάησλ, επαξθήο ρώξνο ζηε θηάιε
δεηγκαηνιεςίαο

Σν έληππν δεηγκαηνιεςίαο
 Σαπηνπνηείζηε ηελ θάζε θηάιε κνλαδηθά θνιιώληαο εηηθέηεο ζε θάζε
θηάιε ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή θάζε δείγκαηνο
 πκπιεξώζηε ην έληππν δεηγκαηνιεςίαο πξηλ ή ακέζσο κεηά ηε
δεηγκαηνιεςία

www.keelpno.gr/el-gr/θεδππεδπ/δειηηαδεηγκαηνιεςηαο.aspx

Μεηαθνξά
Ο ρξόλνο κεηαμύ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ζην εξγαζηήξην, πξέπεη λα είλαη
φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξνο. Ζ αλάιπζε ζα πξέπεη ηδαληθά λα μεθηλήζεη
εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο, αιιά πάληνηε εληφο 24h από ηελ ώξα δεηγκαηνιεςίαο
 Φύμε δεηγκάησλ, ηδαληθά (5 3) C, (π.ρ. Παγνθύζηεο πνπ έρνπλ θαηαςπρζεί
ζηνπο -18 C, min 24h ή πάγν)
ΟΥΙ ζε άκεζε επαθή κε ην δείγκα

 Γε ζα πξέπεη ηα δείγκαηα λα θαηαςύρνληαη (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ
ηώλ)
 Πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία

Μεηαθνξά
 Μεηαθνξά ζε θαηάιιεια ηζνζεξκηθά ςπγεία πάγνπ:
• Θα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξά & ζηεγλά θαη λα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά
• Γε ζα πξέπεη λα ππεξθνξηώλνληαη – max βάξνο 15kg
• Οη παγνθύζηεο λα απνηεινύλ min 10% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ ςπγείνπ π.ρ.
6x500 ml παγνθύζηεο ζε 30 l ςπγείν & λα είλαη ηζνθαηαλεκεκέλεο. Κάιπςή ηνπο
κε κε κνλσηηθό πιηθό πξηλ ηελ πξνζζήθε ησλ δεηγκάησλ γηα απνθπγή επαθήο
ηνπο κε ηα δείγκαηα

Σα δείγκαηα λεξνύ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε μερσξηζηό ηζνζεξκηθό ςπγείν
από ηα ηξόθηκα θαη ηα πεξηβαιινληηθά δείγκαηα
 Εεζηά θαη θξύα δείγκαηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε μερσξηζηά ηζνζεξκηθά
ςπγεία, απμάλνληαο ηνλ όγθν ησλ παγνθύζηεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 15%
όηαλ ζπιιέγεηαη δεζηό λεξό

Σξφπνο ζπζθεπαζίαο ελφο ηζνζεξκηθνχ ςπγείνπ
 Δηζάγεηε θαηεςπρκέλεο (min -18 C γηα 24 ώξεο) παγνθύζηεο γηα ηελ θάιπςε
ηεο βάζεο (θαη, εη δπλαηόλ, ησλ πιατλώλ πιεπξώλ) ηνπ ςπγείνπ
 Βεβαησζείηε όηη ηα δείγκαηα δελ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο παγνθύζηεο
ηνπνζεηώληαο έλα δηαρσξηζηηθό (κε κνλσηηθό) ζηξώκα πάλσ από ηηο παγνθύζηεο
 Σνπνζεηήζηε ηα δείγκαηα κέζα ζην ςπγείν ώζηε λα επηηξέπεηαη ε επαξθήο
θπθινθνξία ηνπ αέξα κεηαμύ ησλ δεηγκάησλ. Μελ ππεξθνξηώλεηε ην ςπγείν.
Σνπνζεηήζηε ην θαηαγξαθηθό (εάλ ρξεζηκνπνηείηαη) καδί κε ηα δείγκαηα
 Δάλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαηαγξαθηθό ηνπνζεηείζηε έλα ςεύηηθν δείγκα γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από ην εξγαζηήξην
 Σνπνζεηήζηε έλα άιιν δηαρσξηζηηθό (κε κνλσηηθό) ζηξώκα από πάλσ, θαη
πξνζζέζηε ηηο ππόινηπεο θαηεςπρκέλεο παγνθύζηεο πάλσ από ην δηαρσξηζηηθό
απηό
 Σνπνζεηήζηε ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα δεηγκαηνιεςίαο ζε πιαζηηθή ζήθε θαη
κέζα ζην ςπγείν
 Κιείζηε αζθαιώο ην ςπγείν

Υξνληθή θαζπζηέξεζε
Πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά, ηελ θαηαρώξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία ζην
εξγαζηήξην
Μπνξεί λα κεηώζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ

ΤΝΔΡΓΑΙΑ δεηγκαηνιεπηώλ θαη αλαιπηώλ

ειάρηζηνο ν αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα αλαιπζνύλ ηελ εκέξα
κεηά ηε δεηγκαηνιεςία. Οη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο πξέπεη λα είλαη
όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξεο θαη λα ζεκεηώλνληαη ζηελ έθζεζε
απνηειεζκάησλ (ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ κεηά
από n ώξεο)

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο εκθηαισκέλσλ λεξψλ

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο εκθηαισκέλσλ λεξψλ γηα κηθξνβηνινγηθή
αλάιπζε
εκεία δεηγκαηνιεςίαο
Α. ΔΜΦΗΑΛΧΣΖΡΗΑ
Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζηα αθόινπζα ζεκεία:

 ζηελ πεγή πδξνιεςίαο (γεσηξήζεηο, πδαηνδεμακελέο, δίθηπν ύδξεπζεο)
 είζνδνο εξγνζηαζίνπ
 από ην γεκηζηηθό
 πξντόλ από ηε ζεηξά παξαγσγήο (κεηά ην γεκηζηηθό)
 έηνηκν πξντόλ από απνζήθε
Δπηπιένλ έιεγρνο ζηα πώκαηα θαη ζηηο θελέο θηάιεο
Β. ΔΜΠΟΡΗΟ
Γηεμαγσγή δεηγκαηνιεπηηθώλ ειέγρσλ ζηελ αγνξά, κε αληηπξνζσπεπηηθό αξηζκό
δεηγκάησλ - ζε έηνηκα πξντόληα, εγρώξηαο πξνέιεπζεο θαη εηζαγόκελα έηζη ώζηε λα
θαιύπηεηαη, θαηά ην δπλαηόλ, ην ζύλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ εκθηαισκέλσλ λεξώλ

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζηα εκθηαισηήξηα:
ε κηθξέο κνλάδεο εκθηάισζεο ηνπιάρηζηνλ 1 δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο/έηνο
ε κεγαιύηεξεο κνλάδεο ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο απμάλεηαη αλάινγα ηελ
παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηεο κνλάδαο θαηά ηελ θξίζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο
Καηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεο παξαγσγήο (ζέξνο), ηνπιάρηζηνλ 1
δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζην εκπφξην:
Σνπιάρηζηνλ 5 δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη/έηνο, κε ηνπο 2 εμ απηώλ απαξαηηήησο
θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν & ηνπο ππόινηπνπο θαηαλεκεκέλνπο ζηηο άιιεο επνρέο

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο εκθηαισκέλσλ λεξψλ γηα
κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε
Σξόπνο δεηγκαηνιεςίαο από εκθηαισηήξηα
Καηά ηε δεηγκαηνιεςία, ε δηαρείξηζε ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε
λα απνηξέπεηαη ε ππνβάζκηζε θαη ε πηζαλή επηκόιπλζή ηνπο – Υξήζε γαληηώλ
ηελ πεγή πδξνιεςίαο:
Γεηγκαηνιεςία από θξνπλό ή ηκήκα δηθηύνπ πνπ δηαζέηεη θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπό
απηόλ ζηόκην
Απνιύκαλζε όπσο ζε βξύζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο

Λήςε δείγκαηνο κεηά από 5 -10 min ξνήο
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δεηγκαηνιεςία γίλεη από θξνπλό ή ηκήκα δηθηύνπ πνπ δελ
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξόζθαηα (2-3 ώξεο) πξέπεη λα ηξέμεη αξθεηή πνζόηεηα λεξνύ,
ώζηε λα έξζεη λεξό αληηπξνζσπεπηηθό ηεο πνηόηεηαο ηεο πεγήο πδξνιεςίαο
ηα ππόινηπα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο:
Γεηγκαηνιεςία κε ηξόπν πνπ λα απνθεύγεηαη θάζε δπλαηόηεηα παξαπνίεζεο ή
κόιπλζεο ησλ πξντόλησλ

Γηα ηε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ηνπ λεξνύ πξηλ ηελ εκθηάισζε απαηηνύληαη:
 Απνζηεηξσκέλνη πεξηέθηεο (πιαζηηθνί ή γπάιηλνη) ηνπ 1 ιίηξνπ ηνπιάρηζηνλ
 ε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ κε ριώξην, πξνζζήθε ζηηο θηάιεο 0,6 ml
δηάιπκα ζεηνζεητθνύ λαηξίνπ 3% αλά θηάιε όγθνπ 1 lt θαη αλάινγε πνζόηεηα γηα
κεγαιύηεξεο θηάιεο, πξηλ από ηελ απνζηείξσζε

Γηα ηε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ηνπ λεξνύ από ην ζεκείν εκθηάισζεο
απαηηνύληαη:
 5 θηάιεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1 ιίηξνπ ή 10 θηάιεο ηνπ 0,5 ιίηξνπ. Σα δείγκαηα
ιακβάλνληαη ακέζσο κεηά ην κεράλεκα εκθηάισζεο θαη πσκαηηζκνύ

Έηνηκν πξντόλ από απνζήθε – ηζρύεη θαη γηα δεηγκαηνιεςία από ην εκπόξην
 5 θηάιεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1 ιίηξνπ ή 10 θηάιεο ηνπ 0,5 ιίηξνπ ηεο απηήο παξηίδαο

Γηα ηε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε θελώλ θηαιώλ ή δνρείσλ θαη πσκάησλ
 5 θελέο θηάιεο ή δνρεία θαη 5-10 πώκαηα
 Γεηγκαηνιήπηεο → γάληηα κηαο ρξήζεσο
 Οη θελέο θηάιεο ηνπνζεηνύληαη ζε απνζηεηξσκέλεο ζαθνύιεο
 Σα πώκαηα ζε απνζηεηξσκέλν πεξηέθηε

Μεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζην Δξγαζηήξην

 Γείγκαηα λεξνύ πνπ ιακβάλνληαη από ηελ πεγή πδξνιεςίαο έσο θαη από ηε ζεηξά
παξαγσγήο (κεηά ην γεκηζηηθό)
πληεξνύληαη κέζα ζε ςπγείν ππό ζεξκνθξαζία 4 – 6 C θαη πνηέ πάλσ από 10 C
Σα δείγκαηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη άκεζα ζην εξγαζηήξην εληφο 12 σξψλ
 Γείγκαηα εκθηαισκέλνπ λεξνύ (έηνηκν πξντόλ από απνζήθε)
Αξθεί ε ζπλεζηζκέλε θξνληίδα πξνζηαζίαο (ζθηεξό θαη δξνζεξό κέξνο ζπληζηώκελε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο όρη πάλσ από 18 C) θαη έγθαηξε απνζηνιή
Η κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
αθεξαηφηεηα ηνπο θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο

Λίγα
περαιτέρω
δεδομένα…

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο θνιπκβεηηθψλ πδάησλ (αθηέο, ιίκλεο, πνηάκηα)
πρλόηεηα δεηγκαηνιεςηώλ
Έλαξμε 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ (Μάηνο – Οθηώβξηνο)
θαη πξαγκαηνπνίεζε πεξηνδηθά (αλά 15 εκέξεο)
Λήςε 1 δείγκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ.
Πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 4 δεηγκαηνιεςηώλ & αλαιύζεσλ αλά θνιπκβεηηθή
πεξίνδν

εκεία δεηγκαηνιεςίαο
Δπαθξηβώο θαζνξηζκέλα & ηα ίδηα ζε όιε ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν
Σν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο όπνπ
αλακέλεηαη:
α) ην κεγαιύηεξν πιήζνο ινπνκέλσλ, ή
β) ν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο ξύπαλζεο ζύκθσλα κε ηελ ηαπηόηεηα ησλ πδάησλ
θνιύκβεζεο
ε θξίζηκα ζεκεία ηεο παξαιίαο (απνξξνή βξόρηλνπ λεξνύ) & θπξίσο από ηα όξηα
πνπ λνκνζεηεκέλα ξπζκίδνληαη νη απνρεηεπηηθνί αγσγνί θαη νη ρώξνη όπνπ
εθβάιινπλ αγσγνί απνβιήησλ, εάλ ππάξρνπλ
 Δμέηαζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ζηηο πεξηνρέο θνιύκβεζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ
αλάληε πεξηνρώλ, γηα έιεγρν ησλ πηζαλνηήησλ ξύπαλζεο

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο θνιπκβεηηθψλ πδάησλ (αθηέο, ιίκλεο, πνηάκηα)
Υξόλνο δεηγκαηνιεςίαο:
Ώξα κέγηζηεο θνιπκβεηηθήο αηρκήο (κεζεκβξηλέο ώξεο)
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο, πξσί & απόγεπκα
Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο:
Απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα όγθνπ 250ml
Σξόπνο δεηγκαηνιεςίαο:
 Λήςε δείγκαηνο από πεξηνρή κε βάζνο λεξνύ 1-1,5 m – ε ξερόηεξεο πεξηνρέο
πξνζνρή ζηνλ θίλδπλν επαλαηώξεζεο ηνπ ηδήκαηνο ηνπ ππζκέλα
 Βπζίδνπκε αλάπνδα ηε θηάιε δεηγκαηνιεςίαο ζην επηζπκεηό βάζνο (-20 κε -30 cm)
 ηξέθνπκε ηελ θηάιε ζην πιάη θαη πξνο ηα άλσ. Όπνπ ππάξρεη ξεύκα, θξαηάκε ηελ
θηάιε αληίζεηα από απηό. Όπνπ δελ ππάξρεη θπζηθή ξνή, ζπξώρλνπκε ηελ θηάιε
νξηδνληίσο αληίζεηα από ην ρέξη καο
 Αθήλνπκε θάπνην θελό ζηελ θηάιε (≈ 10% όγθνπ ηεο)
 Πσκαηίδνπκε ηελ θηάιε & θαιύπηνπκε ην πώκα κε αινπκηλόραξην ή ιαδόθνιια
 Σαπηνπνηνύκε ηελ θάζε θηάιε κνλαδηθά θνιιώληαο εηηθέηεο ζε θάζε θηάιε ακέζσο
κεηά ηε ζπιινγή θάζε δείγκαηνο – ρξήζε αλεμίηεινπ καξθαδόξνπ
 πκπιεξώλνπκε ην έληππν δεηγκαηνιεςίαο πξηλ ή ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία
 Σνπνζεηνύκε ηηο θηάιεο ζε ηζόζεξκν δνρείν κε πξνθαηεςπρκέλεο παγνθύζηεο θαη
απνζηέιινπκε ζην Δξγαζηήξην ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ

Γεηγκαηνιεςία από ιίκλεο, πνηάκηα, ζάιαζζα κε βάξθα
Οη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο θαη ε θαηαθόξπθε δηαζηξσκάησζε ηεο ιίκλεο θαη ηνπ
ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαζώο θαη ε αλάκημε λεξνύ από πνηακό πξέπεη λα ιεθζνύλ
ππόςε όηαλ γίλεηαη ε επηινγή ησλ ηειηθώλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο
 ε δεηγκαηνιεςία από ξερά λεξά, δηαηήξεζε ζην ειάρηζην ηεο αλαηάξαμεο ηνπ
ηδήκαηνο από ηνλ δεηγκαηνιήπηε, ην πινίν, ηελ άγθπξα θιπ
 Από πεξηθεξφκελν πινίν, ιήςε δεηγκάησλ από ηελ ππήλεκε πιεπξά
 Από αγθπξνβνιεκέλν πινίν, ιήςε δεηγκάησλ από ηελ πιψξε
 Λήςε δεηγκάησλ κε θαηάιιεινπο
απνζηεηξσκέλνπο πεξηέθηεο π.ρ. J-Z system

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη παξφκνησλ πδάηηλσλ
πεξηβαιιφλησλ (πδξνκάιαμε, ρακάκ, ηακαηηθά ινπηξά θηι)

πρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο
Δμαξηάηαη από ην είδνο ηεο δεμακελήο θαη από ηηο κηθξνβηαθέο
παξακέηξνπο πνπ αλαιύνληαη. Γεληθά δεηγκαηνιεςία ζπληζηάηαη:
- Κάζε εβδνκάδα
- Πξηλ από ηελ ρξήζε ηεο δεμακελήο γηα πξώηε θνξά
- Μεηά από επηδηόξζσζε ή θαζαξηζκό & πξηλ ηελ επαλέλαξμή ηεο
- ηα πιαίζηα δηεξεύλεζεο πξνβιεκάησλ πγείαο ζηνπο ινπόκελνπο

Guidelines for safe recreational water environments – WHO 2006

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη παξφκνησλ πδάηηλσλ
πεξηβαιιφλησλ (πδξνκάιαμε, ρακάκ, ηακαηηθά ινπηξά θηι)
Υξόλνο δεηγκαηνιεςίαο:
Ώξα κέγηζηεο θνιπκβεηηθήο αηρκήο
Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο:
Απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα όγθνπ 500ml πνπ πεξηέρνπλ δικ πεληαέλπδξνπ ζεηνζεητθνύ
λαηξίνπ (20 mg/L) όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη απνιπκαληηθά κε βάζε ην ριώξην, ην βξώκην θαη
ην όδνλ
εκεία δεηγκαηνιεςίαο:
 Λήςε 2 δεηγκάησλ, έλα από ην κέζν ηεο δεμακελήο θαη έλα από ην ζεκείν εμόδνπ ηεο
δεμακελήο
 Λήςε 1 κόλν δείγκαηνο: ζε ζεκείν όπνπ ε ηαρύηεηα λεξνύ είλαη ρακειή, καθξηά από
νπνηαδήπνηε είζνδν λεξνύ, όπνπ ην ππνιεηκκαηηθό απνιπκαληηθό είλαη ζηαζεξό
 Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πηζίλαο δεηγκαηνιεςία από πνιιαπιά ζεκεία
 ε πηζίλεο αλαςπρήο κε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά (ξέκαηα, λεζάθηα θ.η.ι.) ιήςε
αληηπξνζσπεπηηθώλ δεηγκάησλ
 Γεηγκαηνιεςία από ηελ αύιαθα ππεξρείιηζεο – έιεγρνο ηεο επηθαλεηαθήο ζηηβάδαο ηεο
δεμακελήο
 Γεηγκαηνιεςία ησλ θίιηξσλ (κεηά) ή από ηηο ζσιελώζεηο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο
δεμακελέο: ιήςε δείγκαηνο από θαηάιιειεο βξύζεο δεηγκαηνιεςίαο (απνθπγή ιίκλαζεο
λεξνύ) κε ηξόπν όπσο ιακβάλνπκε πόζηκν λεξό από βξύζεο

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη παξφκνησλ πδάηηλσλ
πεξηβαιιφλησλ (πδξνκάιαμε, ηδαθνχδη, ηακαηηθά ινπηξά θηι)
Σξόπνο δεηγκαηνιεςίαο:
Σνπνζεηνύκε γάληηα
θνππίδνπκε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θηάιεο κε ραξηνκάληηιν εκπνηηζκέλν κε
νηλόπλεπκα
Αθαηξνύκε κε πξνζνρή ην πώκα ηεο θηάιεο θαη ην δηαηεξνύκε ζηείξν. Γελ
μεπιέλνπκε ηελ θηάιε
Βπζίδνπκε νξηδόληηα ηελ θηάιε δεηγκαηνιεςίαο ζην επηζπκεηό βάζνο (-10 κε -30
cm). ηξέθνπκε ηελ θηάιε πξνο ηα άλσ. Όπνπ ππάξρεη ξεύκα, θξαηάκε ηελ θηάιε
αληίζεηα από απηό. Όπνπ δελ ππάξρεη θπζηθή ξνή, ζπξώρλνπκε ηελ θηάιε
νξηδνληίσο αληίζεηα από ην ρέξη καο
Αθήλνπκε θάπνην θελό ζηελ θηάιε (≈ 10% όγθνπ ηεο)
Πσκαηίδνπκε ηελ θηάιε, αλαθηλνύκε & θαιύπηνπκε ην πώκα κε αινπκηλόραξην ή
ιαδόθνιια
Σαπηνπνηνύκε ηελ θάζε θηάιε κνλαδηθά θνιιώληαο εηηθέηεο ζε θάζε θηάιε ακέζσο
κεηά ηε ζπιινγή θάζε δείγκαηνο – ρξήζε αλεμίηεινπ καξθαδόξνπ
πκπιεξώλνπκε ην έληππν δεηγκαηνιεςίαο πξηλ ή ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία
Σνπνζεηνύκε ηηο θηάιεο ζε ηζόζεξκν δνρείν κε πξνθαηεςπρκέλεο παγνθύζηεο (5 3
C) θαη απνζηέιινπκε ζην Δξγαζηήξην ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ

ρεκαηηθή απεηθφληζε δεηγκαηνιεςίαο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο θαη
δεμακελήο πδξνκάιαμεο

Γελ απαηηνύληαη
παγνθύζηεο γηα
δεηγκαηνιεςία
Legionella –
Απνζήθεπζε ζε
ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο
(20 C) ζε
ζθνηάδη

Management of Spa Pools: Controlling the Risk of Infection. London: Health Protection Agency. March 2006.

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο Μνλάδσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ (Μ.Σ.Ν.)
(ISO 23500:2011)

Ζ ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο
αηκνδηάιπζεο πεξηιακβάλεη πξσηαξρηθά:

κηθξννξγαληζκώλ

ζηα

ζπζηήκαηα

 ζσζηό ζρεδηαζκό & ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
 ηαθηηθή απνιύκαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ
αηκνδηάιπζεο
ρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο απνιύκαλζεο ώζηε απνηξνπή πνιιαπιαζηαζκνχ
κηθξνβίσλ θαη όρη εμάιεηςε κηθξνβίσλ όηαλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κε απνδεθηά
επίπεδα
Διαρηζηνπνίεζε δεκηνπξγίαο βηνυκελίνπ
Παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ ελδνηνμηλώλ γηα έιεγρν ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο κεζόδνπ απνιύκαλζεο θαη όρη έλδεημε ηνπ πόηε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε απνιύκαλζε

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο Μ.Σ.Ν.
ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηνπηθέο ζπζηάζεηο. Αλ δελ ππάξρνπλ πξνηείλεηαη:
I. Γίθηπν λεξνχ:
Ζ ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο επηθύξσζεο. πλήζσο κεληαία παξαθνινύζεζε –
πηζαλόλ θαη ζπρλόηεξε δεηγκαηνιεςία
I. Μεραλήκαηα αηκνδηάιπζεο ρσξίο επηθπξσκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο
βαθηεξίσλ & ελδνηνμηλψλ:
Ζ ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηεο εθαξκνδόκελεο
απνζηείξσζεο. πλήζσο κεληαία. Κάζε κεράλεκα ζα πξέπεη λα
δεηγκαηνιεπηείηαη ηνπιάρηζηνλ 1x/έηνο, ελώ δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα εμεηάδνληαη
θάζε θνξά
I. Τπεξθεθαζαξκέλν (ultrapure) πγξφ αηκνδηάιπζεο θαη πγξφ αλαπιήξσζεο:
Όρη αλάγθε δεηγκαηνιεςίαο εάλ ε νδόο παξαγσγήο ηνπο πεξηιακβάλεη
επηθπξσκέλα θίιηξα θαηαθξάηεζεο βαθηεξίσλ & ελδνηνμηλώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ &
παξαθνινπζνύληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλάγθε
δεηγκαηνιεςίαο ηνπ πγξνύ αηκνδηάιπζεο πνπ εηζέξρεηαη ζηα θίιηξα όηαλ ν
θαηαζθεπαζηήο νξίδεη πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ θαζνξίδεηαη από ηελ
πνηόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ εηζέξρεηαη ζε απηό

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο Μ.Σ.Ν.
Παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ ζε έλα κεράλεκα πάλσ απφ ην επίπεδν ζπλαγεξκνχ
Απαηηείηαη δηεξεύλεζε κε:
- Αλαζθόπεζε ησλ κεζόδσλ απνιύκαλζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο
- Αμηνιόγεζε ησλ κηθξνβηνινγηθώλ δεδνκέλσλ

Πξνεγνχκελσλ
3 κελψλ

- Δθ λένπ δεηγκαηνιεςία ηνπ κεραλήκαηνο ππό δηεξεύλεζε
- Γεηγκαηνιεςία θαη άιισλ κεραλεκάησλ (έιεγρνο αλ είλαη πεξηνξηζκέλε ή όρη ε
κόιπλζε)
Παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ πάλσ απφ ηα επηηξεπηά φξηα
Γεηγκαηνιεςία θάζε εβδνκάδα έσο όηνπ ιεθζνύλ απνδεθηά απνηειέζκαηα
Δπηπιένλ δείγκαηα ιακβάλνληαη επί θιηληθψλ ελδείμεσλ

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο Μ.Σ.Ν.

Σα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληνηε πξηλ ηελ εμπγίαλζε/απνιύκαλζε
ή ≥ 24h κεηά ηελ απνιύκαλζε
πζηήκαηα πνπ απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλψο ιήςε δεηγκάησλ πξηλ θαη όζν
γίλεηαη πην θνληά ζηελ επόκελε απνιύκαλζε
ε λέα ζπζηήκαηα ιήςε δεηγκάησλ λεξνύ/πγξνύ αηκνδηάιπζεο εβδνκαδηαία
κέρξη θαζνξηζκνύ ελόο πξνηύπνπ
ε εγθαζηδξπκέλα ζπζηήκαηα κεληαία δεηγκαηνιεςία εθηόο αλ απαηηείηαη
ζπρλόηεξα κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο θάζε Μ.Σ.Ν.

Γεηγκαηνιεςία λεξνχ αηκνδηάιπζεο
Από πνιιαπιά ζεκεία ζε όιν ην ζύζηεκα δηαλνκήο αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηα θαη ην
κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο λεξνύ
Έιεγρνο ξνπηίλαο: από ηελ ηειεπηαία έμνδν ηνπ βξόγρνπ δηαλνκήο ηνπ λεξνύ
αηκνδηάιπζεο, από ην ζεκείν εηζόδνπ ζε εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
επαλεπεμεξγαζία ησλ θίιηξσλ αηκνδηάιπζεο (dialysers) θαη από ην ζεκείν εηζόδνπ ζε
εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ δηηηαλζξαθηθώλ ή από ηε δεμακελή
αλάκημεο ησλ δηηηαλζξαθηθώλ
Πξφζζεηνο έιεγρνο (έιεγρνο εγθαηάζηαζεο λένπ ζπζηήκαηνο ή δηεξεύλεζε κόιπλζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαλνκήο λεξνύ): Σειηθό ζεκείν ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ θαη ην
ζεκείν εμόδνπ ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο
Πξηλ από ηε δεηγκαηνιεςία απνιπκαίλνπκε ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο:
Δζσηεξηθά μεπιέλνληαο κε 70% αιθνόιε ή ηζνπξνπαλόιε.
Δλαιιαθηηθά ρξήζε ζηπιενύ εκπνηηζκέλνπ κε αιθνόιε
Δμσηεξηθά ζθνππίδνληαο κε απνζηεηξσκέλε γάδα εκπνηηζκέλε κε αιθνόιε
ή παξόκνηαο απνιπκαληηθήο δξάζεο πγξό
Υξόλνο έθζεζεο >15 sec
 Αθήλνπκε λα ξέεη ην λεξό ην ιηγόηεξν 1 min, απνξξίπηνληαο 200-500 ml πξηλ ηε
δεηγκαηνιεςία
 Αλ κπνξνύλ λα απνζπλδεζνύλ νη ζσιελώζεηο από ηηο βξύζεο, μέπιπκα ησλ βξπζώλ γηα
2-3 min πξηλ ηε ιήςε δείγκαηνο
 Λήςε δείγκαηνο ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο (θ/α → απνζηεηξσκέλνπο, ελδνηνμίλεο →
απνζηεηξσκέλνπο θαη endotoxin-free)

Γεηγκαηνιεςία πγξνχ αηκνδηάιπζεο
εκεία δεηγκαηνιεςίαο:
Καηάιιειν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο (sampling port) ζηε γξακκή εηζφδνπ ηνπ πγξνύ
αηκνδηάιπζεο ζην θίιηξν (dialyser) ή από ηε γξακκή εμφδνπ ηνπ θίιηξνπ

Καηάιιεινο ζρεδηαζκόο ώζηε ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλόηεηαο κόιπλζεο ηνπ δείγκαηνο
θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο απνιύκαλζεο όπσο πξνεγνπκέλσο
ε λεόηεξα κεραλήκαηα ζηακαηά ε ξνή ηνπ πγξνύ αηκνδηάιπζεο κε ηελ απνζύλδεζε
ησλ ζσιελώζεσλ-γξακκώλ ηνπ πγξνύ αηκνδηάιπζεο
Καηάιιεια ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηώληαο απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα
 Απνιπκαίλνπκε ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο κε 70% αιθνόιε ή ηζνπξνπαλόιε
 Αθήλνπκε λα ζηεγλώζνπλ ζηνλ αέξα
 Με κία απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα (≥ 20ml) αλαξξνθνύκε πγξό αηκνδηάιπζεο έμσ θαη
πάιη κέζα ζην ζύζηεκα θαη αθνινύζσο γεκίδνπκε ηε ζύξηγγα θαη ηελ απνξξίπηνπκε
 Λακβάλνπκε έλα λέν δείγκα ρξεζηκνπνηώληαο κία λέα απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα θαη ην
ηνπνζεηνύκε ζε θαηάιιειν πεξηέθηε. Ο όγθνο ηνπ δείγκαηνο εμαξηάηαη από ην είδνο ησλ
εμεηάζεσλ πνπ απαηηνύληαη – πλελλόεζε κε ην Δξγαζηήξην
 Δλαιιαθηηθά, όπνπ επηηξέπεηαη, ηα δείγκαηα κπνξνύλ λα ιεθζνύλ άκεζα κεηά ην
θίιηξν, απνζπλδένληαο ηνλ θνλέθηνξα εθξνήο Hansen, θαη ππό άζεπηεο ζπλζήθεο
ιακβάλεηαη έλα “free/clean” δείγκα κεηά από 30-60 sec ξνήο ηνπ πγξνύ αηκνδηάιπζεο

Μεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζην Δξγαζηήξην

Σα δείγκαηα πξέπεη λα αλαιύνληαη εληφο 4 σξψλ από ηελ ώξα ηεο
δεηγκαηνιεςίαο
Δηδάιισο ηνπνζεηνύληαη άκεζα ζε ςπγείν
Μεηαθνξά ππό ζπλζήθεο ςύμεο (5 3 C)
Αλάιπζε ην αξγόηεξν εληφο 24 σξψλ από ηελ ώξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο

Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο γηα Pseudomonas aeruginosa ζε κνλάδεο
απμεκέλεο θξνληίδαο
Μνλάδεο απμεκέλεο θξνληίδαο: Αλνζνθαηεζηαικέλνη αζζελείο ιόγσ λόζνπ ή
ζεξαπείαο π.ρ. - ΜΔΘ παίδσλ θαη ελειίθσλ
- Νεθξνινγηθή κνλάδα
- Αλαπλεπζηηθή κνλάδα
- Αηκαηνινγηθή – νγθνινγηθή κνλάδα
- Μνλάδα εγθαπκάησλ
- Μνλάδα κεηακνζρεύζεσλ
Ζ πεγή ηεο Pseudomonas aeruginosa ζα κπνξνύζε λα είλαη:

• ε εηζεξρόκελε ηξνθνδνζία λεξνύ πξνεξρόκελε από ην λεξό ηνπ παξόρνπ ύδξεπζεο
• ε παξνρή λεξνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ (από ην ζύζηεκα απνζήθεπζεο θαη
δηαλνκήο)
ζπλήζσο κέζα ζε βηνυκέλην
• ην ζύζηεκα ιπκάησλ
• κέζσ εμσηεξηθήο κόιπλζεο από:
- ηηο θιηληθέο πεξηνρέο
- ηνπο ρξήζηεο
- θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο ή δηαδηθαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα θαζαξηζκνύ
- splashback από κνιπζκέλεο απνρεηεύζεηο
Health Technical Memorandum 04-01: Addendum P. aeruginosa – advice for augmented care units

Έμνδνη λεξνχ (βξχζεο, ληνπο) πνπ δεηγκαηνιεπηνχληαη είλαη απηέο πνπ:
 Οη αζζελείο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή
 Υξεζηκνπνηνύληαη γηα πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ
 Υξεζηκνπνηνύληαη γηα πιύζηκν εμνπιηζκνύ πνπ ζα έξζεη ζε επαθή κε αζζελείο
Ζ Pseudomonas aeruginosa κπνξεί λα βξεζεί εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δχν
κέηξσλ πξηλ από ην ζεκείν εθξνήο ηνπ λεξνύ
Λήςε δείγκαηνο από βξύζε
 Όρη απνιχκαλζε ηεο βξχζεο
 Τπό άζεπηεο ζπλζήθεο ιήςε πξώηνπ δείγκαηνο λεξνύ από βξύζε πνπ δελ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ώξεο ή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κηθξόηεξεο
ρξήζεο ηεο (ζπλήζσο λσξίο ην πξσί) (pre-flush sample)
 Λήςε ηνπιάρηζηνλ 200 ml λεξνύ ζε απνζηεηξσκέλε θηάιε πνπ πεξηέρεη
θαηάιιειν αδξαλνπνηεηηθό
 Πσκαηηζκόο ηεο θηάιεο θαη αλάδεπζή ηεο γηα αλάκημε ηνπ αδξαλνπνηεηηθνύ κε
ην λεξό πνπ ζπιιέμακε
 Δπί αλίρλεπζεο P. aeruginosa ζην pre-flash sample ιήςε ελόο ζεη δεηγκάησλ:
έλα ζα είλαη ην pre-flash θαη ην άιιν ζα ιεθζεί κεηά ξνή λεξνύ 2 min (post-flash
sample)

Λήςε δείγκαηνο από θεθαιή ληνπο:
Πεξηθιείζηε ηελ θεθαιή ζε κία απνζηεηξσκέλε ζαθνύια
Υξεζηκνπνηώληαο απνζηεηξσκέλν ςαιίδη θόςηε ιίγν ηε κία γσλία ηεο ζαθνύιαο
πιιέμηε ην δείγκα ζε απνζηεηξσκέλν πεξηέθηε
Απνθπγή δεκηνπξγίαο αεξνζόι
Λήςε δείγκαηνο κε ζηπιεό:
Αθαηξέζηε έλαλ απνζηεηξσκέλν ζηπιεό από ηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη ηνπνζεηήζηε
ην άθξν ηνπ κέζα ζην αθξνθύζην ηεο βξύζεο
Κηλείζηε ην ζηπιεό πξνο ηα πίζσ θαη πξνο ηα εκπξόο θαη πάλσ θαη θάησ, όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο βξύζεο ή ηνπ εμαξηήκαηνο
ξνήο πνπ δηαζέηεη
Σνπνζεηήζηε ην ζηπιεό ζε θαηάιιειν κέζν κεηαθνξάο ή ζε πιηθό πνπ πεξηέρεη
MRD (Maximum Recovery Diluent) θαη απνζηνιή ζην εξγαζηήξην

Μεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζην Δξγαζηήξην

Σα δείγκαηα πξέπεη λα αλαιύνληαη εληφο 2 σξψλ από ηελ ώξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο
Δηδάιισο ηνπνζεηνύληαη ζε ςπγείν εληόο 2 σξώλ
Μεηαθνξά ππό ζπλζήθεο ςύμεο (5 3 C)
Αλάιπζε ην αξγόηεξν εληφο 24 σξψλ από ηελ ώξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο

Δπραξηζηψ

