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Zdroj pitné vody po zásahu přírodními živly
V případě dotazů ohledně kvality vaší vody nás neváhejte kontaktovat

na tel.

543 210 189

Postihly vaši oblast přírodní živly?
●
●
●

Pijte vodu pouze z ověřených zdrojů (cisterny, balená voda, nepostižený vodovodní řád)
Pro koupání malých dětí, novorozenců a na osobní hygienu používejte pouze vodu z ověřených zdrojů
Převařenou vodu používejte pouze jako užitkovou - ne ke konzumaci!

Postup před odběrem vzorku vody:

Postup pro vyčištění zdroje vody:

●

Desinfikujte místo odběru (např. lihem nebo plamenem).

●

●

Odpusťte vodu a propláchněte vodovodní potrubí
(minimálně 5 min.).

V případě nevyhovujících výsledků analýz nebo viditelně
znečištěné vody proveďte čištění zdroje vody

●

●

Při odběru se nedotýkejte hrdla a víčka vzorkovnic.

Vyčerpejte vodu a mechanicky vyčistěte vodní zdroj
včetně čerpacího zařízení.

●

Sterilní plastovou vzorkovnici (500ml hranaté dno)
naplňte pouze po rysku (vzorkovnice obsahuje
konzervační činidlo, nevyplachujte; bezpečnostní list
přiložen ke vzorkovnici).

●

Desinfikujte vnitřní stěny studny vhodným prostředkem,
např. SAVO (dle návodu uvedeného na obalu výrobku) a
opláchněte čistou vodou.

●

Po opětovném napuštění zdroje desinfikujte vodu a
nechte působit desinfekci (dodržujte dobu určenou na
obalu výrobku).

●

Po 1 - 2 týdnech odeberte vzorky k provedení laboratorní
kontroly dle uvedeného postupu.

●
●

Plastovou vzorkovnici (250ml kulaté dno) naplňte
po hrdlo tak, aby nevznikla vzduchová bublina pod
víčkem.
Dobu mezi odběrem a předáním do laboratoře snižte
na minimum - vzorky uchovávejte po odběru v chladu
a temnu.

Zkušení specialisté z laboratoří ALS budou odpovídat na vaše dotazy ohledně odběrů vzorků, předání do laboratoře,
interpretace výsledků zkoušek v pracovní dny mezi 8 - 16 hodinou na lince 543 210 189.

ALS balíček

Balíček obsahuje stanovení základních mikrobiologických a fyzikálně-chemických indikátorů kvality vody (konkrétní parametry
naleznete níže).
Cena balíčku je 600 Kč s DPH (běžná cena analýz v tomto rozsahu 1130 Kč s DPH, cena platí pro fyzické osoby).
Časově omezená akce pro objednávky přijaté do 31. srpna 2021.

Sleva je poskytnuta na základě adresy objednatele v jedné ze zasažených obcí. Pro objednávání sdělte heslo „Tornádo“.
V případě zájmu i o jiné analýzy (vody, půdy atp.) nás neváhejte kontaktovat.
Vaše nejbližší pobočka pro odevzdání vzorků je Brno, Vídeňská 134/102, 619 00, T: +420 543 210 189,
E-mail: info.cz@alsglobal.com

Analýzy obsažené v balíčku
Mikrobiologické ukazatele
●
●
●
●

Escherichia coli
Koliformní bakterie
Mikroorganismy kultivovatelné při 22°C
Mikroorganismy kultivovatelné při 36°C
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Fyzikálně-chemické ukazatele
●
●
●

Dusičnany
Dusitany
Amonné ionty

●
●
●

CHSKMn
Konduktivita
pH
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