I samarbete med

Provtagningsanvisningar för badvatten
Mikrobiologisk analys
Skruva av korken på flaskan men lägg inte korken på diskbänken eller liknande då det finns risk för att den
kontamineras. För att förhindra kontaminering av provflaskan rekommenderar vi att hålla i mitten av flaskan
under provtagningen.
Prov bör tas på cirka 1m djup. Fyll flaskan till cirka 80%. Skruva på korken ordentligt. Flaskan innehåller
natriumtiosulfat och får ej sköljas ur.
Förvara prov kallt efter provtagning. Om transporten överstiger 4 timmar bör proverna kylas (dock ej frysas)
under transport. Sommartid rekommenderar vi att kyla även kortare leveranser. Kylklampar medföljer ditt
provkit.
Fyll i bifogad följesedel med obligatoriska uppgifter. Märk även upp samtliga provflaskor.
Proverna bör nå laboratoriet samma dag som provtagning skett, eller senast inom 24 timmar.

Alternativ för inlämning av vattenprov
Inlämning hos Eurofins inlämningsställe (rekommenderas)
Se bifogad lista med inlämningsställen samt aktuella öppettider.
•

Frys in kylklampar i god tid innan provtagning.

•

Ta prov så nära inpå inlämning som möjligt. Provet bör lämnas in på inlämningsställe samma
dag.

•

Packa prov och följesedel tillsammans med kylklampar i transportlådan.

•

Lämna prov till inlämningsställe samma dag som provtagning skett.

•

Inlämningsstället förser Er med fraktsedel på plats.
Meddela inlämningsstället att prov ska levereras till Eurofins.

Expressfrakt via DHL (tillägg vid beställning, 295 kr)
Bör skickas måndagar-onsdagar
•

Frys in kylklampar i god tid innan provtagning.

•

Upphämtning av prov bokas på telefonnr 0771-400 345. Ange kundnr 200152620 samt dag och
tid som upphämtning skall ske. Kom ihåg att boka leveransen i god tid!

•

Packa prov och följesedel tillsammans med kylklampar i transportlådan.

•

Fäst fraktsedel på transportlådan.

För att köpa fraktsedel i efterhand vänligen kontakta oss via e-post info@svenskvattenanalys.se
Skicka in prover i egen regi
Bör skickas måndagar-onsdagar
Ni kan välja att använda andra transportörer för att skicka in era prover. Viktigt att tänka på då är att
man använder sig av en tjänst med utkörning (OBS! Använd EJ rekommenderad försändelse). Vi
kan EJ ta emot paket på lördagar, söndagar eller röda dagar. Se adress på baksidan av detta papper.
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Prov skickas till någon av följande adresser:
Eurofins

Eurofins

Eurofins

Rapsgatan 21

Kabelvägen 2

Gammelstadsvägen 5D

754 50 Uppsala

553 02 Jönköping

972 41 Luleå

I fall där vi måste skicka nytt provkit till kund (exempelvis pga att prover skickats till fel adress)
tillkommer en kostnad a 179 kr.
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