
MANUÁL K TESTOVACEJ SADE NA MERANIE KVALITY VODY 
V REÁLNYCH A POTENCIÁLNYCH ZDROJOCH PITNEJ VODY



1 voda prameň života

Táto testovacia sada obsahuje všetko čo potrebujete na jednoduché a presné zistenie, či voda neobsahuje 
nebezpečné alebo neželané hodnoty desiatich bežných kontaminantov. Pozorne sledujte inštrukcie pre každý 
test, ktoré nájdete v manuáli, ktorý je prílohou tohto projektu. Vaše výsledky porovnajte s limitnými hodnotami 

a svoje zistenia zapíšte do záznamovej karty.

Úrovne maximálnej kontaminácie alebo normy smernice Agentúry ochrany životného prostredia (USA)

    Baktérie   žiadne

    Meď    pod 1.3 ppm

    Železo    pod 0.3 ppm

    Celkom dusičnany/dusitany pod 10.0 ppm

    Dusitany   pod 1.0 ppm

    pH    od 6.5 do 8.5

    Celkom tvrdosť   50 ppm alebo menej

    Celkom chlór   pod 4 ppm

    Olovo    pod 15 ppb

    Pesticídy   pod 3 ppb (atrazín), pod 4 ppb (simazín)

Prosím, vezmite na vedomie, že tento test a nemôže byť použitý na kvalifikovanie vody ako pitnej alebo 
nepitnej. 

Pitie vody, ktorej merané hodnoty sú mimo požadovaný rozsah, 
môže byť nebezpečné pre vaše zdravie!

Namerané hodnoty sú len orientačné. To či je voda úplne nezávadná na pitie musí potvrdiť 
odborný mikrobiologický a chemický rozbor, ktorý u nás vykonáva niekoľko inštitúcii 

a firiem. Veľmi jednoducho sa dajú vyhľadať na internete.

Nezabudnite okolie prameňa alebo studničky vyčistiť od odpadkov.

Požadované hodnoty testu vody
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1. Skontrolujte obsah: 
1x ampulka na test baktérií   1x balíček na test dusičnanov / dusitanov
1x balíček na test medi   1x balíček na test pH / tvrdosti / chlóru
1x balíček na test železa   1x balíček na test olova / pesticídov 

2. Nič z tejto sady nie je určené na jedenie alebo pitie. Nepite vzorky vody určené na testovanie! 
Obsah sady skladujte a používajte pri izbovej teplote (16-30° C). 
Nepoužívajte sadu na vzorke horúcej vody alebo vody obsahujúcej bieliace prostriedky. Žiadnu časť sady 
nepoužívajte na testovanie viackrát, iba raz. 

3. Neotvárajte testovacie balíky alebo ampulky, pokiaľ nie ste pripravení vykonať testy. 

4. Všetky inštrukcie si pozorne prečítajte a riaďte sa nimi.

1. Vyberte testovaciu ampulku na baktérie a nastavte ju kolmo na rovný povrch. 
2. Pripravte vzorku vody zo studničky alebo prameňa. 
3. Opatrne odskrutkujte hlavicu a naplňte ampulku po rysku 5 ml. NEPREPLŇTE AMPULKU a NEROZSYPTE 
prášok v ampulke. 
4. Nasaďte hlavicu a pevne ju zatiahnite. Zatraste ampulkou rázne po dobu 20 sekúnd. 
5. Položte uzavretú ampulku kolmo k rovnému povrchu v teplej miestnosti (21-32° C), kde bude po dobu 48 
hodín v kľude. 
6. Po 48 hodinách pozorujte farbu tekutiny bez otvorenia ampulky: 

Fialová farba: Negatívny test (Neboli zistené žiadne baktérie). 
  

Žltá farba: Pozitívny test (Je vysoko pravdepodobné, že boli zistené potenciálne škodlivé baktérie). 

  
7. V prípade pozitívneho výsledku a predtým, než spláchnete vzorku do záchodu, pridajte do nej najprv bielidlo, 
potom si dôkladne umyte ruky. Negatívne vzorky môžu byť spláchnuté rovno do záchoda. Odhoďte ampulku 
do koša.

Inštrukcie k testu baktérií

Predtým, než začnete...
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1. Získajte čerstvú vzorku vody. 
2. Otvorte testovaciu sadu a vyberte prúžok na test medi (Copper) z fólie balíka. 
3. Ponorte reagentnú plochu do vzorky vody na 30 sekúnd, mávajúc pohybom jemne vpred a vzad. 
4. Vyberte prúžok a otraste ho, aby ste ho zbavili vody. 
5. Počkajte 2 minúty. 
6. Porovnajte výsledky s farbami farebnej stupnice nižšie.

1. Získajte čerstvú vzorku vody. 
2. Otvorte testovaciu sadu a vyberte prúžok na test železa (Iron) z fólie balíka. 
3. Ponorte reagentnú plochu do vzorky vody na 5 sekúnd, mávajúc pohybom jemne vpred a vzad. 
4. Vyberte prúžok a otraste ho, aby ste ho zbavili vody. 
5. Počkajte 2 minúty. 
6. Porovnajte výsledky s farbami farebnej stupnice nižšie.

1.Opatrne otvorte testovací balík Nitrate / Nitrite (dusičnany / dusitany) a vyberte testovacie prúžky. 
2. Ponorte reagentné plochy do vzorky vody na 2 sekundy. Vyberte a po 1 minúte porovnajte farby s tabuľkou 
nižšie. 
3. Farby sú stabilné 1 minútu. 

Inštrukcie k testu medi

Inštrukcie k testu železa

Inštrukcie k testu dusičnanov a dusitanov
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1. Opatrne otvorte testovací balík pH/ Hardness/ Chlorine (pH / tvrdosť / chlór) a vyberte prúžok. 
2. Ponorte reagentné plochy do vzorky vody a ihneď vytiahnite. Podržte prúžok 15 sekúnd. 
3. Porovnajte pH, celkovú tvrdosť a celkový chlór (v tomto poradí) s farebnou tabuľkou. 

Testovacia sada dokáže odhaliť rozpustené olovo pri úrovni pod limit EPA 15 častí na bilión (ppb). Testovacia 
sada rozpozná dva z najznámejších pesticídov používaných najmä v USA, pri alebo pod úrovňou limitu EPA 
maximálnej kontaminačnej úrovne (atrazín - 3 ppb a simazín - 4 ppb). 

1. Otvorte balík Lead / Pesticide (Olovo / Pesticídy) a vyberte celý obsah. Balík obsahuje testovaciu ampulku a 
kvapkaciu pipetu, dva testovacie prúžky a vysušovadlo (na zahodenie). 

2. Naplňte testovaciu ampulku vzorkou vody použitím pipety presne 2x. Vzorku naberiete tak, že jemne stlačíte 
hlavičku pri konci pipety a položíte jej otvorený koniec do vzorky vody. Pre nabratie vody uvoľnite hlavičku. Pre 
vytlačenie vzorky do ampulky opätovne stlačte hlavičku.
3. Pár sekúnd krúživým pohybom rozvírte obsah ampulky. Položte ju na rovný povrch.
4. Vložte oba testovacie prúžky do ampulky šípkami DOLU.
5. Počkajte 10 minút. Nemanipulujte prúžkami alebo ampulkou počas tejto doby. Na prúžkoch sa objavia 
modré čiary.
6. Vyberte prúžky z ampulky a položte ich na rovný povrch 
šípkami VĽAVO. 
Prečítajte výsledok.
7. Poznámka: Ak sa neobjaví žiadna čiara, alebo obidve 
čiary sú veľmi bledé, znamená to, že test neprebehol 
riadne a výsledky nie sú správne. 

Ak testovací prúžok ukazuje pozitívny výsledok, Vaša 
vzorka vody môže obsahovať olovo alebo pesticídy na 
jedovatej úrovni.

Ak sa vám zobrazí iba ĽAVÁ čiara (vedľa čísla 
1) alebo ĽAVÁ čiara je tmavšia než PRAVÁ čiara 
(vedľa čísla 2) test je negatívny.

Ak sa vám zobrazí PRAVÁ čiara tmavšia ako 
ĽAVÁ čiara alebo obidve čiary sú rovnako 
tmavé, test je pozitívny. 

Inštrukcie k testu olova a pesticídov

pH | tvrdosť | Inštrukcie k testu chlóru

	  

	  

	  


