
 INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY  
  
A. Woda wodociągowa – wodociąg miejski, lokalny lub domowa instalacja wodna 
1. Po telefonicznej konsultacji (18-200-55-55), próbki wody należy pobrać do pojemników 
otrzymanych i opisanych w miejscu przyjmowania próbek . Należy pobrać 2 opisane (dane 
klienta) pojemniki jeden na badanie fizyko-chemiczne , drugi na badanie mikrobiologiczne. 
2. Przed pobraniem wody wodociągowej należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia przeciw 
rozbryzgowe, wylot umyć wodą z mydłem, następnie spłukać.  
3. Spuścić wodę przez 2-3 minuty swobodnym strumieniem. Należy pobierać wodę z 
zimnego kranu z ominięciem filtrów (przed filtrami). W pierwszej kolejności pobiera się 
próbki do badań fizykochemicznych.  
4. Zdezynfekować kran przez opalenie w płomieniu, w przypadku kranów metalowych (opalenie 
zapalonym tamponem nasączonym alkoholem lub specjalnym palnikiem) W przypadku braku 
możliwości (kurki plastikowe) zanurzyć w 70% roztworze alkoholu na 2-3 minuty.  
5. Pobrać 2 x 450ml wody albo ( fizyko-chemia - 500 ml czysta butelka +  
    mikrobiologia 3 sterylne pojemniki na mocz z apteki ).  
W pierwszej kolejności pobrać wodę do badań fizyko-chemicznych a następnie do badania 
mikrobiologicznego. 
Foliowy woreczek, po oderwaniu plomby i otwarciu za pomocą 2 białych uchwytów, napełnić 
wodą do poziomu zaznaczonego na foli.  
Usunąć nadmiar powietrza i zamknąć woreczek. Górną krawędź zawinąć wielokrotnie i 
zagiąć prawą i lewą strunę taśmy zamykającej. 

B. Woda studzienna – pobrana bezpośrednio ze studni ( tylko wówczas gdy nie ma domowej 
instalacji wodnej !!).  
Wodę pobrać przy pomocy wiadra lub innego naczynia czerpalnego, przeznaczonego tylko do 
wody, czystego, wyparzonego. Nie wolno zanurzać pojemników w wiadrze.  
Napełnić pojemnik do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.  
Dalszy tryb postępowania jak w przypadku wody wodociągowej. 
Pojemniki z próbką wody natychmiast po pobraniu należy dostarczyć do laboratorium  po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu badań. Próbki powinny być transportowane w termosie z 
wkładami lodowymi ( lub w lodówce samochodowej) w temp. 2-8ºC. Jeżeli nie ma możliwości 
transportowania w warunkach chłodniczych (termosie) czas od momentu pobrania do momentu 
dostarczenia próbki nie powinien przekroczyć 2h, próbki powinny być transportowane w 
ciemności.  

Wszystkie inne rodzaje próbek wody oraz inne sposoby pobierania próbek należy indywidualnie 
konsultować z kierownikiem laboratorium.  Sposób pobierania próbki oraz warunki jej 
transportu mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań. laboratorium nie ponosi 
odpowiedzialności za pobór, warunki transportu próby pobieranej przez klienta. 
 
Oferujemy również pobór wody przez naszego certyfikowanego przez SANEPID 
próbkobiorcę.


