ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

Χηµική Ανάλυση θαλασσινού νερού

Γενικές Οδηγίες
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Χρησιµοποιείτε φιάλη εµφιαλωµένου νερού ή πλαστικό αχρησιµοποίητο µπουκάλι του 0,5- 1,5 L.
Αδειάστε το περιεχόµενο και ξεπλύνετε το µε το νερό προς ανάλυση
Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις φορές µε το νερό προς ανάλυση.
Η φιάλη δειγµατοληψίας βυθίζεται σε βάθος 20-30 cm κάτω από την επιφάνεια του νερού . Το στόµιο πρέπει να βρίσκεται σε
αντίθετη φορά από τον βραχίονα του δειγµατολήπτη , ώστε τα χέρια του να µην ξεπλένονται µε τη φιάλη .
Γεµίστε τη φιάλη µέχρις υπερχείλισης, µην αφήνοντας καθόλου όγκο αέρα.
Σφραγίστε καλά τη φιάλη.
Μεταφέρετε το δείγµα εντός 24ώρου στο εργαστήριο µε τη χρήση φορητού ψυγείου µε παγοκύστες.
Το δείγµα µπορεί επίσης να φυλαχθεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου .
Σε περίπτωση ειδικών αναλύσεων , πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µε το εργαστήριο για τυχόν χρήσης συντηρητικών στο
δείγµα.

Μικροβιολογική Ανάλυση θαλασσινού νερού

Γενικές Οδηγίες
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Χρησιµοποιείτε φιάλη αποστειρωµένη ή ουροσυλλέκτης 24ώρου (0,5-2,5 L).
Γεµίστε τον περιέκτη προσέχοντας ιδιαίτερα :
ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ.
ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η φιάλη δειγµατοληψίας βυθίζεται σε βάθος 20-30 cm κάτω από την επιφάνεια του νερού . Το στόµιο πρέπει να βρίσκεται σε
αντίθετη φορά από τον βραχίονα του δειγµατολήπτη , ώστε τα χέρια του να µην ξεπλένονται µε τη φιάλη .
Σφραγίστε καλά το πώµα.
Μεταφέρετε το δείγµα εντός 24ώρου στο εργαστήριο µε τη χρήση φορητού ψυγείου µε παγοκύστες.
Το δείγµα µπορεί επίσης να φυλαχθεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου .

Το Εργαστήριό µας ύστερα από επικοινωνία µπορεί να σας εφοδιάσει µε τους κατάλληλους περιέκτες δειγµατοληψίας.
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