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Specjaliści o wodzie...
First minute – to się opłaca!

Warto zaplanować badanie wody już teraz! Dla gospodarnych i patrzących w przyszłość klientów
przygotowaliśmy szczególna ofertę: Badanie wody w przyszłym roku w dobrej, niższej cenie.

Wystarczy zamówić badanie do końca roku 2007 by zaoszczędzić ponad 10% na każdym badaniu: 1
próbka badań kontrolnych - 346,6 zł netto ( to blisko 50 zł netto taniej niż średnia cena rynkowa) 1
próbka badań przeglądowych - 2478,4 netto (to 338 zł taniej niż średnia cena rynkowa)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 61 /2007 poz. 417 nakreśla wymagania dotyczące jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne,
organoleptyczne. Narzuca także minimalną częstotliwość i zakres badania wody.

Woda? To czysta przyjemność!

Zaplanowanie i zlecenie poborów i badań koniecznych na cały rok – już teraz – to lepsza organizacja
pracy, to po prostu kłopot z głowy. Wszystkie wymagane badania zawsze będą na czas a woda będzie
kojarzyć się wyłącznie z wakacjami. Podpisanie rocznej umowy z SNG zapewni:
●
●

terminowy pobór próbek do badania
oszczędności – umowa gwarantuje stałą, korzystną cenę przez cały rok.

Jakość z certyfikatem

Laboratorium SNG od kilkunastu lat świadczy usługi w zakresie poboru próbek i badań wody,
ścieków i osadów ściekowych. Wyposażone jest w sprzęt badawczy najwyższej klasy, a gwarancją
jakości prowadzonych badań potwierdza certyfikat akredytacji PCA AB216 na zgodność z normą
PN-EN ISO / IEC 17025 – dowód wiarygodności i profesjonalizmu. Nasz zespół pracuje pełna parą –
aby oddać skalę operacji wystarczy powiedzieć, że rocznie wykonujemy ponad 120.000 badań
(oznaczeń) dla ponad 100 klientów.

Zanim zrobi się gorąco….

Niewidoczna, odporna i bardzo szkodliwa – tak laik mógłby opisać bakterię, która świetnie czuje się
w cywilizacyjnych wygodach obiektów użyteczności publicznej. Lubi ciepło i wilgoć, dlatego
występuję między innymi systemach klimatyzacyjnych, krytych basenach, instalacjach
doprowadzającej wodę pitną, saunach, fontannach, szklarniach. Najintensywniej rozwija się
w temperaturze od 20 do 50C. Mowa o legionelli (Legionellaceae) bakterii wywołującej chorobę
zwana chorobą legionistów . Choroba ta jest stosunkowo nowa, po raz pierwszy opisano ją w 1976
roku – może mieć przebieg łagodny, ale w skrajnych sytuacjach – może być chorobą śmiertelnie
niebezpieczną
Kontrolować i zapobiegać
Bakteria nie występuje zawsze i we wszystkich instalacjach – jak wszyscy niepożądani intruzi może
pojawić się niespodziewanie. Najbardziej sprzyjające warunki to instalacje wentylacyjne,
klimatyzacyjne i wodne, stąd największe zagrożenie może pojawić się tam , gdzie znajdują się duże
skupiska ludzi – w hotelach, sanatoriach, domach wczasowych. Aby zapobiegać koniczne jest
właściwe użytkowanie i dbałość o stan technicznych instalacji. Przede wszystkim jednak konieczna
jest stała i regularna kontrola jakości wody. Specjalnie opracowane testy laboratoryjnie pozwalają
wykluczyć występowanie legionelli. Zanim więc w hotelach i odmach wczasowych tłumnie pojawią
się turyści warto nieproszonych gości wykryć i wyprosić przed sezonem dla bezpieczeństwa
wszystkich – zanim zrobi się gorąco…
Cena bezpieczeństwa
Zapewniamy pobór prób w sposób wymagany przepisami.
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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