
ZAŁĄCZNIK V

ZASADY POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI
DO ANALIZY MIKROBIOLOGICZNEJ

1. MIEJSCE POBIERANIA PRÓBEK

Tam, gdzie to możliwe, próbki powinny być pobierane 30 centymetrów pod powierzchnią wody oraz
w wodzie, o głębokości co najmniej 1 metra.

2. STERYLIZACJA BUTELEK NA PRÓBKI

Butelki na próbki:

— należy poddawać sterylizacji w autoklawie przez co najmniej 15 minut w temperaturze 121 °C; lub

— należy poddawać suchej sterylizacji w temperaturze pomiędzy 160 °C a 170 °C przez co najmniej 1
godzinę; lub

— powinny być one napromieniowanymi pojemnikami na próbki uzyskanymi bezpośrednio od wytwórcy.

3. POBIERANIE PRÓBEK

Objętość butelki/ pojemnika na próbki powinna zależeć od ilości wody potrzebnej do zbadania każdego
parametru. Minimalna zawartość to na ogół 250 ml.

Pojemniki na próbki powinny być wykonane z przezroczystego, bezbarwnego materiału (szkło, polietylen
lub polipropylen).

Aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu próbki, pobierający próbkę powinien wykorzystać asep-
tyczną technikę w celu utrzymania sterylności butelek na próbki. Nie zachodzi dodatkowa potrzeba posia-
dania sterylnego wyposażenia (takiego jak sterylne rękawice chirurgiczne, szczypce lub pręt do próbek),
jeżeli próbka jest pobierana prawidłowo.

Próbkę należy wyraźnie oznaczyć niezmywalnym tuszem na próbce oraz na formularzu pobrania próbki.

4. PRZECHOWYWANIE ORAZ TRANSPORT PRÓBEK PRZED ANALIZĄ

Próbki z wodą należy na każdym etapie transportu chronić przed światłem, w szczególności przed bezpo-
średnim światłem słonecznym.

Próbkę należy zabezpieczyć w temperaturze około 4°C, w pojemniku chłodniczym lub lodówce (w zależ-
ności od klimatu) aż do ich dostarczenia do laboratorium. Jeżeli przewidywany czas dowozu do laborato-
rium jest dłuższy niż 4 godziny, wówczas wymagany jest transport w lodówce.

Czas pomiędzy pobraniem próbki a jej analizą powinien być możliwie najkrótszy. Zaleca się analizę próbek
w tym samym dniu roboczym. Jeżeli nie jest to możliwe ze względów praktycznych, wówczas próbki
powinny zostać przeanalizowane w ciągu nie więcej niż 24 godzin. W międzyczasie należy je przechowy-
wać w zaciemnionym miejscu w temperaturze 4 °C ± 3 °C. W przypadku opóźnienia między pobraniem
próbki i analizą, mierzone stężenie bakterii zostanie dostosowane do znanej formuły rozpadu T-90 w celu
uzyskania stanu stężenia bakterii w czasie pobierania próbki.
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