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AKCE:    MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VODY Z VAŠEHO BAZÉNU 

Máte vlastní bazén či víUivku? Rádi se v nEm koupete s dEtmi? Zdraví škodlivé mikroorganismy 
ve vodE pouhým okem nevidíme, ale v našich laboratoUích Vám zjistíme, zda tyto organismy 
Vaše koupací voda obsahuje. 

 

TRVÁNÍ:     1.6. - 30. 9. 2019 

 

     

   

Rozsah stanovení:  

 

 Escherichia coli 

 počty kolonií pUi 360C 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Staphylococcus aureus 

 

                                   

 

________________________________________________________________________ 

 

CENA: 599,- Kč včetnE DPH 

Obsahuje:  rozbor dodaného vzorku, vystavení výsledného protokolu, zaslání výsledk] e-mailem. 

 

________________________________________________________________________                      

Nejbližší pracovištE včetnE provozních hodin najdete na www.zuusti.cz menu „PracovištE“ 
nebo volejte naši infolinku 844 06 06 06. 

                                               

Pro rozbor je nutné vyzvednutí sterilních vzorkovnic               

na pracovišti Zdravotního ústavu.  

 

…………………..…jsme Vám k dispozici na 31 pracovištích v rámci 9 kraj] ČR. 
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MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VODY ZE SOUKROMÉHO BAZÉNU 

V parných letních dnech každý z nás vyhledává osvEžení a ochlazení, mnozí si poUídili bazén 
nebo víUivku. Znáte kvalitu vody v bazénu a jak o vodu v bazénu správnE pečovat? 
  

 PREVENCE  
 NapuštEní bazénu je základ, určitE se nesnažte ušetUit použitím deš[ové vody a vyberte zdroj, o kterém víte, že je 

bezpečný a nezávadný.  
 ZastUešením nebo alespoO pUekrytím chráníte zaUízení pUed znečištEním. V základní výbavE údržby by Vám nemEla 

chybEt bazénová sí[ka, pUípadnE bazénový vysavač.  
 Čistotu vody Vám zajistí používání pUedevším pískové filtrace a bazénové chemie. Písek je tUeba proplachovat a mEnit. 

Nepoužívejte chemii, která není určená pro bazény.  
 

Kvalitu vody v bazénu m]žete ovlivnit svým chováním. SamozUejmostí by mEla být očista tEla pUed vstupem do 
bazénu, a to osprchování. D]sledný dohled potUebují hlavnE dEti, které dokážou skočit do vody s hlínou i trávou na 
chodidlech, s vrstvou opalovacího krému nebo rukama umazanýma od jídla, a bazén dokáží použít místo toalety. 
Všechny zmínEné zp]soby znečištEní jsou živnou p]dou pro tvorbu Uas, r]zných zákal] a nebezpečných 
mikroorganism].  
 

ROZBOR BAZÉNOVÉ VODY  
Pro prevenci a pak i podezUení na znečištEnou vodu si m]žete nechat provést rozbor (vč. odbEru vzorku) 
mikrobiologických ukazatel] stanovených vyhláškou č. 238/2011 Sb., v laboratoUích Zdravotního ústavu se sídlem v 
Ústí nad Labem (ZÚ).  
 

OdbEr bazénové vody  
Vlastní odbEr se provádí do sterilních vzorkovnic, které si musíte vyzvednout na jednotlivých pracovištích ZÚ. 
Vzorkovnice se nevyplachují (obsahují fixačního činidlo). Se vzorkovnicí je nutné manipulovat se zvýšenou 
pečlivostí, nesmí dojít ke znečištEní ústí hrdla a víčka (napU. dotykem prst]).  
TEsnE pUed odbErem sundáme hliníkovou folii z víčka vzorkovnice a vzorkovnici zanoUíme 15 cm pod hladinu vody v 
bazénu hrdlem dol], nebo šikmo, tím se vyhneme znečištEné povrchové vrstvE vody. Plníme tak, aby pod zátkou 
z]stal min. 2 cm vzduchový prostor. Vzorkovnici uzavUeme a vrátíme zpEt hliníkovou folii. 
Vzorkovnice pUed transportem uchovávejte na chladném a temném místE (nejlépe v ledničce) a co nejdUíve 
dopravte na pUíjmové pracovištE ZÚ. 
  

Význam jednotlivých mikrobiologických ukazatel]  
 Escherichia coli  

Hlavní indikátor fekálního znečištEní. Pochází ze zažívacího traktu lidí a teplokrevných živočich].  
 Počty kolonií pUi 36 °C  

Jedná se o všudypUítomné bakterie, které se množí ve vodE za vhodných podmínek. Na jejich počty má vliv Uada faktor], 
napUíklad teplota, množství živin, množství kyslíku ve vodE, p]sobení dezinfekčních prostUedk].  
 Pseudomonas aeruginosa  

Potenciální patogen vyvolává Uadu onemocnEní, jako je zánEt močových cest, stUedního ucha či hnisání popálenin.  
 Staphylococcus aureus  

PUibližnE u tUetiny lidské populace je pUirozenE pUítomen na k]ži a sliznicích. Zp]sobuje velmi často r]zné infekce v rozsahu 

od mírných zánEt] k]že a mEkkých tkání až po život ohrožující sepse.  
 

PUekročení mezních hodnot  
Bylo-li rozborem prokázáno mikrobiologické znečištEní, je nutno provést účinnou dezinfekci pomocí bazénové 
chemie. NejdostupnEjším zp]sobem dezinfekce je použití pUípravk] na bázi chloru, které je možné doplnit UV 
záUením či mikrofiltrací. PUi dávkování dezinfekčních a algicidních pUípravk] se Ui@te doporučeními výrobc] bazén], 
popU. návody výrobc] pUípravk].  
 

NepodceOujte kontrolu bazénové vody, m]žete tak pUedejít zdravotním problém]m. 
Pouze v čisté vodE, tedy hygienicky nezávadné, je to pravé potEšení se koupat. 
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