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Coliform/E.Coli testkit
Micro-organismen en meer identificeren

Vroegtijdige opsporing van bacteriële be-
smetting
Eenvoudige procedure in één stap
Detectie van colibacteriën en E.coli in één
test
100 ml monsters (officiële kennisgeving)
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Drinkwater is ons belangrijkste voedsel en wordt gebruikt voor zowel
drinken als koken. Het water dat we gebruiken voor lichaamsverzor-
ging en andere reinigingen moet ook van dezelfde hoge kwaliteit zijn.
Het is daarom belangrijk dat er voldoende water van voldoende kwali-
teit beschikbaar is om alle gebruiksgebieden te bestrijken. Veilig drink-
water zorgt voor gezond genot, maar water kan ook schadelijke micro-
ben bevatten die besmettelijke ziekten of voedselvergiftiging kunnen
veroorzaken.
Colibacterieën en E.coli zijn goede indicatoren voor algemene bacteri-
ële besmetting en zijn door hun gemakkelijke detecteerbaarheid idea-
le indicatorbacteriën voor de controle van waterlopen, tanks en pijplei-
dingen. De WHO-richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit specificeren een
gehalte van nul kolonievormende eenheden (CFU) van colibacteriën
en E.coli per 100 ml watermonster.
Met het Lovibond® systeem worden monsters van 100 ml getest. De
aanwezigheid van slechts één KBE/100 ml wordt weergegeven.
De test werkt met een droog reagens met één enkele dosis voor to-
tale colibacteriën en E.coli. Positieve monsters zijn te herkennen aan
een zichtbare kleurverandering. De test op colibacteriën is eenvoudig
uit te voeren: Plaats een reagenszakje in 100 ml water, incubeer het
monster en noteer eventuele kleurveranderingen. De vorming van een
geelachtige kleur binnen 24 uur wijst op de aanwezigheid van totale
colibacteriën.
Positieve monsters worden vervolgens getest op E.coli door detectie
van fluorescentie onder UV-licht. Een eenvoudige en betrouwbare me-
thode die snel een indicatie geeft van de aan- of afwezigheid van tota-
le colibacteriën en pathogene E.coli.
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Leveromvang
Veiligheidshandschoenen
UV-lamp
Batterij UV-lamp
25 Thio zakjes
25 EC blauw
Gebruiksaanwijzing

Accessoires
Omschrijving Bestelnr.

DI 10 Dipslide Incubator 56B000701


