
IDEXX Laboratories Inc.
ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji:
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mikroBiologicZne wody
– nowe standardy

spotkanie odbędzie się 10 marca 2016 roku
w sali konferencyjnej Afrykarium Wrocławskiego ZOO Wrocław ul. Wróblewskiego 1-5

wszelkich informacji na temat konferencji udziela Pani Dagmara Dziedzina
tel.: +48 665 790 999; e-mail: dagmara-dziedzina@idexx.com



Konferencja, do udziału w której chcemy Państwa zaprosić skierowana jest do przedstawicieli 
wszystkich laboratoriów będących użytkownikami testów firmy IDEXX. Ostatnie zmiany 
w przepisach prawa dt jakości wody do spożycia oraz wody na pływalniach porządkują kwestię 
użycia przedmiotowych testów w rutynowej praktyce laboratoryjnej i otwierają nowe możliwości 
w tym zakresie.

W trakcie spotkania pragniemy przybliżyć Państwu założenia normy ISO 11133:2014 w kontekście 
kontroli jakości pożywek. Zaprezentujemy również osiągnięcia Wojskowego Instytutu Techniki 
Inżynieryjnej we Wrocławiu, którego przedstawiciele zaprojektowali mobilne laboratorium badań 
wody w części mikrobiologicznej działające w oparciu o testy firmy IDEXX. Stworzymy też okazję do 
poznania nowego modelu zgrzewarki SEALER PLUS.

Pragniemy, aby niniejsza konferencja stała się także dla Państwa okazją do dyskusji i wymiany  
poglądów na temat bieżących problemów z jakimi borykają się przedstawiciele laboratoriów 
badających wodę.

Mamy nadzieję, że miejsce w którym w tym roku sie spotkamy będzie stanowiło dla Państwa 
dodatkową atrakcję. 

„Afrykarium to unikatowy na skalę światową światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy 
związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu”

Miło nam będzie spotkać się z Państwem we Wrocławiu!

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
do dnia 15 lutego b.r. na adres: dagmara-dziedzina@idexx.com

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.sZ
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http://afrykarium.com.pl/afrykarium-s101.html


pr
og

ra
m

 s
po

tk
an

ia
09:15 – 09:30 otwarcie 

Dagmara Dziedzina
IDEXX Laboratories

09:30 – 10:00 kontrola jakości pożywek zgodnie z ISO 11133:2014
Philippe Rousselin
IDEXX Laboratories

10:00 – 10:15 dyskusja

10:15 – 10:45 pseudalertTM – sprawdzona metoda badania wody basenowej
Dagmara Dziedzina

IDEXX Laboratories

10:45 – 11:00 dyskusja

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:15  aspekty mikrobiologiczne w nowych rozporządzeniach Ministra Zdrowia 
- w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać jakość wody na pływalniach 
- w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Bożena Krogulska; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny

13:15 – 13:30 dyskusja

13:30 – 14:00 zastosowanie testów mikrobiologicznych w polowym laboratorium analizy wody
Waldemar Maliszewski

WITI Wrocław

14:00 – 14:30 lunch 

14:30 – 16:00 zwiedzanie Afrykarium


