Про проведення лабораторних досліджень питної води.
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» інформує, що в
складі установи функціонує випробувальний центр, який уповноважений на проведення
лабораторних досліджень продукції, а також її випробувань на відповідні вимоги
нормативно-технічної документації.
Лабораторії установи акредитовані Національним Агенством з Акредитації
України та ILAC-MRA в системі ISO/IEC 17025-2006 (ISO/IEC 17025-2005) та згідно з
атестатом про акредитацію проводять: органолептичні, бактеріологічні випробування,
визначення та ідентифікацію генетично-модифікованих організмів, атомно-абсорбційні,
візуальні,
імунофлюорисцентні,
імуноферментні,
радіологічні,
фізико-хімічні,
токсиколого-гігієнічні, хроматографічні, фотоколориметричні, спектрофотометричні та
інші випробування в воді питній, згідно до галузі акредитації, а саме:
Бактеріологічні випробування:
Вода питна - загальне мікробне число, еscherichia coli, колі-фаги, патогенні
мікроорганізми в.т.ч.сальмонели, ентерококи .
Напої безалкогольні, мінеральні води та інші води у пляшках: виявлення кількості
бактерій групи кишкових паличок, синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa),
патогенних мікроорганізмів, зокрема бактерій роду сальмонела, визначення кількості
МАФАМ (мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів,
кількості дріжджів та пліснявих грибів, кількості молочнокислих бактерій).
Санітарно-гігієнічні випробування:
Води мінеральні: Масова частка фенолів, нітрит-іонів, фторид-іонів, нітрат-іонів,
діоксиду вуглецю, перманганатна окиснюваність.
Вода питна: запах, смак, присмак, визначення забарвленості, водневого показника,
хлору вільного (активного) , хлору залишкового, загальної твердості ,загальної лужності,
хімічної потреби кисню, біологічної потреби кисню, кальцію сірководню, масова частка
пестицидів - хлорорганічних пестицидів, визначення каламутності, амонію, нітритів,
нітратів, сульфатів, фтору, поліфосфатів, загального заліза, міді, мишяку, цинку, кадмію,
хрому, ПАР, ртуті, фенолів, формальдегіду, нікелю, свинцю, марганцю, хрому, натрію,
калію, кобальту, магнію, срібла, стронцію, сухого залишку, нафтопродуктів, ціанідів,
йоду.
Радіологічні випробування:
Води мінеральні, мінерально-лікувальні та інші води у пляшках: Визначення об’ємної
активності урану-238 та радію-226;
Вода питна: Визначення об’ємної активності Cs-137 та Sr-90, урану-238, радію-226 ,
сумарної альфа-активності та сумарної бета-активності
При цьому інформую Вас, що на даний час наша установа надає послуги за
тарифами, які є найменшими в порівнянні з іншими закладами, що проводять аналогічні
лабораторні дослідження.
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