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Metoden Prøven er en hurtig og effektiv kontrol for eventuel forekomst af bakterier. Eventuelle 
bakterier opsamles på en agarplade, og ved dyrkning i varmeskab i vil forekomst af 
bakterier kunne konstateres. 

 
 

Vejledning På begge sider af en plastholder sidder en agarplade. Holderen er fastgjort til 
indersiden af låget på et klart plastrør.  

 
   

 1:  Skru låg/holder ud af røret og træk holderen fri – undgå at røre agarpladerne ! 

 2:  Tag kontaktpladen af skruelåget for lettere håndtering. 

 3:  Tag fat i begge ender af holderen (uden at røre agarpladerne) og tryk den mod 
overfladen, der skal testes. Gentag aftrykket med den modsatte agarplade et andet 
sted på overfladen der kontrolleres, i umiddelbar nærhed af det første aftryk. 

 4:  Sæt holderen tilbage i røret og skru låget på igen. Holderen vil derved automatisk 
sætte sig fast i låget. Udfyld prøvedataetiketten på røret - husk sted, dato og tid ! 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Indsendelse 
af prøver: Prøven indsendes i vedlagte frankerede returkuvert. Relevante oplysninger om navn, 

adresse, skadesårsag mv., skal anføres på det vedlagte oplysningsskema, som også 
lægges i kuverten.  

 
 Prøven skal analyseres inden for 48 timer. Prøven skal derfor sendes samme dag den 

er taget, og på grund af dyrkningstiden kan den kun indsendes med posten fra 
mandag til onsdag. Alternativt kan prøver om torsdagen afleveres på vores adresser i 
Kolding og Ballerup.  

 
 Kuverten skal afleveres på et posthus eller -indleveringssted. Find det nærmeste og se 

åbningstider/indleveringsfrister på Postnords hjemmeside eller app. Ved aflevering i 
postkasse går der for lang tid før prøven er fremme hos os. 

 
Resultat Analysen af prøverne udføres på vort laboratorium, og resultatet dokumenteres i en 

skriftlig rapport. Der kan gives svar pr. telefon eller mail så snart vi har prøvesvaret. 
 

 Hvis de har spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet er De velkommen til at 
kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail lab@goritas.dk. 

 


