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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi
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Materiaalinäytteen mikrobiologinen analysointi (MIKROB-TY-031)
Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobien määrËi suhteellisella
asteikolla.
Asteikko: - = ei mikrobeja, + = niukasti (1-19 pmy/malja), ++ =
kohtalaisesti (20-49 pmy/malja), *** = runsaasti (50-200 pmy/malja),
++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja).
Asumisterveysasetus (545 / 20L5), Asu misterveysasetu ksen soveltamisohje
8/2OL6, Valvira.
Akkreditointi koskee a i noastaan ko. ana lyysiä. Fi nas testa usla borato rio
T013, SFS ISO/IEC 17025.

Kasvatusalustat

Tulosten tulkinta
vahva viite vauriosta

vahva viite vauriosta
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Analyysitulos:

x = kosteusvauríoon viittaava mikrobi, Streptomyces = aktinobakteer¡ (sädes¡eni)

Tulkinteohje:

Materiaalinäytteen mikrobiologisen vifelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli
materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai nåytteessä esi¡ntyy
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Valvira). Yksittäisten
kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.
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