Tulostuslomake

ANALYYSIPYYNTÖ, ANDERSEN-SISÄILMANÄYTE
Projektinumero_____________________
Saapunut laboratorioon _____________________

* Tähdellä merkityt tiedot pakolliset
Tilaaja *
Osoite *

Y-tunnus*

Puhelin *
Sähköposti
Y-tunnus*

Laskun saaja *
jos eri kuin tilaaja

Lisäraportit
tai laskut
Viite
Haluan raportin myös paperiversiona sähköpostin lisäksi

Haluan laskun paperiversiona (yksityisasiakkaat)

Analyysit: *
Asumisterveysasetuksen mukainen Andersen- ilmanäyte kolmella maljasarjalla (THG + 2 % MEA + DG18):
Andersen- ilmanäyte kahdella maljasarjalla (THG + 2 % MEA):

Tutkimuskohde

*

omakotitalo

kerrostalo

rivitalo

Näytteenottopäivä ja kellonaika
Näytteenottaja ja yhteystiedot
Vallitseva säätila

terveyskeskus

sairaala

*

Lämpötila

koulu

päiväkoti

*

*

*

Mittaustilan henkilöiden ja eläinten lukumäärä
Mikrobihaittaan viittaavat havainnot

*

*

Muut asiat ja toiminnot, jotka saattavat vaikuttaa mittaustuloksiin

Käytetty pumppu

toimisto

*

*

Näytteenottoaika

(minuuttia)

HUOM! Näytteet tulisi toimittaa Oulun laboratorioon huoneenlämpöisinä mahdollisimman pian (mieluiten näytteenottopäivänä). Jos et voi
toimittaa näytteitä laboratorioon näytteenottopäivänä, voit säilyttää ne viileässä (+4- + 8 °C). Näytteiden kasvatusaika lasketaan alkavaksi
silloin vasta näytteiden saapumisesta laboratorioon. Huomioithan näytteitä ottaessasi myös juhlapyhät. Maljat eivät saa jäätyä missään
vaiheessa!

Näyte nro. *

Selite *

Ositum Oy ei vastaa uusintanäytteenotosta aiheutuvista kustannuksista, jotka johtuvat laiterikosta tai muista Ositum Oy:stä
riippumattomista syistä. Viranomaisille tarkoitettuja terveyshaitta-analyyseja emme tulkitse.
Analyysin hintaan sisältyy 1 kpl raportteja postitse. Analyysin hintaan lisätään toimistomaksu 5 € + ALV. Lisäraportit postitse 10 € + ALV ja
toimistomaksu 5 € + ALV. Laskun jakaminen 25 € + ALV ja toimistomaksu 5 € + ALV. Raporttien lähetys sähköpostitse sisältyvät analyysin hintaan.
Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia ehtoja.
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