
 Wytyczne pobierania próbek wody  

     do badania  w kierunku oznaczania bakterii z rodzaju Legionella 

Próbka wody musi być pobrana w jałową butelkę, którą należy pobrać w Punkcie 

Przyjmowania Próbek (ul. Żelazna 79), w godz. 7.45 – 14.45 ( za butelkę pobierana jest kaucja w 

wysokości 20 zł –zwrot przy dostarczeniu pobranej próbki wody do badania ) 

Pobrane próbki wody należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania, najpóźniej do godziny 

11.00. Do badania należy pobrać próbkę wody ciepłej. 

 

►Przed przystąpieniem do pobierania próbki wody należy zdjąć z kranu wszystkie dodatkowe 

urządzenia np. perlatory, filtry, wkładki przeciwrozpryskowe, rurki przedłużające itp. 

►Kurki i końcówki przewodów, z których pobierane są próbki umyć wodą i mydłem. 

Końcówkę kranu opalić za pomocą tamponu z waty nasączonego alkoholem  

(np.: denaturatem). Końcówek ze sztucznego tworzywa nie opalać, lecz zanurzyć na okres  

10 min w denaturacie lub innym alkoholu. 

►Przed pobraniem próbki, wodę należy spuszczać przez 2-3 minuty (do uzyskania stabilnych 

warunków)  

►Próbki wody ze zbiorników: eksploatacyjnych, retencyjnych, podgrzewaczy powinny być 

pobierane z przewodów doprowadzających i odprowadzających, jak najbliżej tych zbiorników. 

Przed pobraniem tego typu próbek należy usunąć wodę zalegającą  

w przewodach. 

 

Postępowanie podczas pobierania próbek wody  

1.  Butelkę rozpakować z papieru, przez papierowy kapturek wyjąć korek i wyrzucić pasek papieru 

włożony między szyjką butelki a korek. Korek trzymać w ręce, chroniąc przed zanieczyszczeniem. 

Jeżeli musi być odłożony, to dolną jałową częścią ku górze. Nie przepłukiwać butelki ! 

2. Jeżeli jest to możliwe, należy zmierzyć temperaturę pobieranej wody, celem odnotowania jej na 

protokole/zleceniu.( temp. wody mierzymy:  w jej strumieniu  lub nalaną do innego naczynia). 

3.  Pobrać wodę do objętości ¾ butelki nie dotykając butelką kranu, natychmiast zamknąć korkiem z 

kapturkiem i zapakować w papier. 

4.  Próbki wody dostarczyć do laboratorium jak najszybciej od momentu pobrania.  

5.  Transport próbek wody powinien odbywać się w temperaturze 6-18ºC. 

 

 

UWAGA!  

W przypadku dostarczania do laboratorium  więcej niż jednej próbki wody do badania w kierunku  

bakterii z rodzaju Legionella termin dostarczenia należy uzgodnić z Pracownią Badań 

Mikrobiologicznych Wody i Powietrza - tel.22 620 90 01 wew.155. 

 


