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1.- GOGOETA OROKORRAK 
 

Uraren kalitatea zaintzea funtsezko alderdia da arriskuko instalazioen zaintza- eta jarraipen-
operazioetan legionelosia prebenitzeko. Laginketa-puntuak aukeratzea eta laginak hartzeko eta 
laborategian jaso arteraino zaintzeko prozedurak, besteak beste, eragina dute emaitzen 
adierazgarritasunean eta kalitatean, eta, horrek instalazioen kontrol onerako eta funtzionamendu 
egokirako erabaki onenak ez hartzea ekar dezake.  
 

Kontuan izan behar da beti legionella-azterketa on bat egitea hainbat faktoreren baitan egongo 
dela. Honako hauek dira aipagarrienak: 

- Laginketa-puntuen lokalizazioa, aztertzen ari den ur-instalazioaren adierazgarritasunari 
dagokionez. 

- Laginketaren unea, instalazioan egiten diren kontrol-operazioei dagokienez, biozida eta 
biozida-mailak dosifikatzeko unea barne. 

- Bildutako laginen kalitatea (prozedura). 

- Laginen garraio eta biltegiratze egokia, analisia hasi baino lehen laginek ahalik eta 
aldaketa/alterazio txikiena jasango dutela bermatuko duena. 

 

Laginketaren ezaugarriak lortu nahi den helburuaren baitan eta laginaren izaeraren baitan egongo 
dira. Laginak hartzeko prozeduran honako hauek hartu behar dira kontuan: 

- Urak arauzko kalitate-zehaztapenak betetzen dituen erabakitzea. Gure kasuan, 865/2003 
ED. 

- Prebentzio-kontrola den edo tratamenduaren eraginkortasuna edo sistema baten 
funtzionamendua egiaztatzeko kontrola den. 

- Agerraldi baten jatorria identifikatzeko kontrola den. 

- Kutsadura-iturri posibleak identifikatu eta karakterizatzea. 

- etab. 

Laginketa-puntuen aukeraketa, bestalde, instalazioaren diseinuaren eta ezaugarri espezifikoen 
baitan eta haren arriskuak ebaluatzeko garrantzitsuak izan daitezkeen beste faktore batzuen baitan 
egongo da. 

Laginketaren arduradunek horretarako prestatuta egon behar dute, eta saiakeren emaitzei 
eragin diezaieketen alderdi horiek guztiak ezagutu behar dituzte. Gaitasun-prestakuntzak eta -
zehaztapenak deskribatuta egon behar dute laginak hartzeko ardura duten pertsona guztientzat, 
eta informazio horrek modu egokian erregistratuta egon behar du kontrol- eta jarraipen-planean. 

Laginketaren enpresa arduradunak dagokion prozedura ezarri behar du, eta hura ezagutzea eta 
onartzea bermatzeko behar den oinarrizko dokumentazioa bideratu behar dio interesatuari. 

 

2.- LAGINKETARAKO IRIZPIDEAK. MATERIALA ETA 
METODOA. 

 

Materiala 

Laginak hartzeko pertsona arduradunak honako hauek izan behar ditu, gutxienez: 

- Hozkailu eramangarria izotz-blokeekin (lagina hoztea behar izanez gero). 

- Saiakuntza mikrobiologikoetarako polipropilenozko edo antzeko materialezko ontzi esterilak 
eta normalizatuak, 1,5 litroko, 1 litroko edota 500 ml-ko edukierakoak. 
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- Saiakuntza fisiko-kimikoetarako polipropilenozko ontzi normalizatuak, 500 ml-tik gorako 
edukierakoak. 

- Termometro digitala zunda egiaztatuarekin. 

- Hondar-biozida "in situ" neurtzeko fotometroa eta erreaktiboak edo biozidaren hornitzaileak 
emandako kit espezifikoa. 

- Erabilitako biozidaren neutralizatzaile espezifikoa. 

- Lagin-hartzearen erregistroa. 

- Lagin-hartzerako materialak: metxeroak, maskara, erabili eta botatzeko eskularruak, 
laginketa-puntuen manipulazioa errazteko behar diren tresnak (bihurkinak, Allen giltzak, 
giltza ingelesa…), errotuladoreak, bolalumak, ur destilatua. 

 
 
Prozedura 

1. Laginak ontzi normalizatuetan eta haustea edo garraioan zehar edukia isurtzea saihesteko 
modukoetan hartu behar dira. 

o Ontzi-mota (polietilenozkoa, polipropilenozkoa, poliestirenozkoa…) hainbat irizpide kontuan 
hartuta aukeratu behar da, esaterako: muturreko tenperaturekiko erresistentzia, 
erresistentzia mekanikoa, hermetikoki ixteko erraztasuna, tamaina, forma, 
eskuragarritasuna, kostua, garbitzeko, berrerabiltzeko, esterilizatzeko aukerak… 

o Lagina saiakuntza mikrobiologikoetarako eta fisiko-kimikoetarako hartzen denean, bi 
ontzitan hartzen da: bata ontzi esterilean (saiakuntza mikrobiologikorako) eta bestea ur-
laginak hartzeko ontzi normalizatuan (saiakuntza fisiko-kimikorako).  

o Ontzien edukierak egin beharreko saiakeren araberakoa izan behar du, hau da, bolumenak 
egokia izan behar du eskatutako parametro guztien analisiak egiteko. Edukiera minimoa 
zehaztu behar da, ingurumen-kontuak kontuan izanda, lagindutako bolumena kantitate 
horretara hurbiltzeko joerarekin. 

 
 

 
Analisi-mota 

Gutxieneko 
bolumena (Ontziaren 

edukiera) 
Legionella-saiakuntza 1.000 ml 
Aerobio-saiakuntza 100 ml 
Saiakuntza fisiko-kimikoak hozteko zirkuituetan 500 ml 

 
 
Saiakuntza mikrobiologikoetarako laginak plastikozko ontzi esteriletan, itxigailu 
hermetikoa dutenetan, hartzen dira. Erabilitako biozidarentzako neutralizatzaile egokia 
gehituko behar da. Badira azterketa mikrobiologikorako merkaturatutako ontzi normalizatuak 
ere. 

Ontzia ez da goraino bete behar (aire-ganbera txiki bat utzi behar da). Ontzia itxi ondoren, 
hainbat aldiz irauli behar da, ura eta neutralizatzailea ondo nahas daitezen. 

Neutralizatzailea esterilitate-baldintzetan eta hauek kontuan hartuta gehitu behar da:  

i. Erabilitako biozidaren izaera. 

ii. Lagindu beharreko uretan zenbateko hondar-kontzentrazioa duen. 

 

Biozidaren hornitzaileari eskatu behar zaizkio hondar-biozida neurtzeko kita, haren 
neutralizatzailea eta neutralizatzeko behar diren kontzentrazioak. 

 

Gehienetan, deribatu klorodunak edo biozida oxidatzaileak erabiltzen dira (igerilekuak, 
edangarritasuna, ur sanitarioak eta hozteko zirkuitu askotan), eta, horregatik, sodio 
tiosulfatoa (Na2S2O3) da gehien erabiltzen den neutralizatzailea.  

Zenbat tiosulfato gehitu behar den jakiteko, honako formula hau aplikatu behar da: 
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5 x neutralizatu beharreko ur-bolumena litrotan x ppm HKA = mg Na2S2O3

Saiakuntza mikrobiologikoetarako ur-laginak hartzeko merkaturatzen diren ontzi 
normalizatuek, oro har, 20 mg/l-ko tiosulfato-kontzentrazioa izaten dute. Beraz, ontzi horiek 
ERABIL DAITEZKE 4 ppm HKAraino (Hondar Kloro Askea) duten uretarako, sodio tiosulfato 
gehiago gehitu gabe. 

Legionelosia prebenitzeko kontrolean, Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun Ministerioko 
biozidaren Inskripzio Ebazpenean hozteko zirkuituetan erabiltzen diren beste biozida 
batzuetarako jasotako informazioa kontsultatu behar da. “Aplikazioa” atalean, neurketarako 
kita eta erabili beharreko neutralizatzailea ageri dira. 

2. Laginak hartzeko unean, uraren tenperatura eta hondar-biozidaren kantitatea neurtzen dira, 
eta idatzita utzi. 

3. Terminal batean biofilm-lagina hartu behar bada, torunda duen lagina ur-lagina baino lehen 
hartzen da. Torunda ontzian sartu baino lehen, eskuarekin ukitutako zatia moztu behar da. 

4. Laginen datuek hauek izan behar dituzte, gutxienez: 

o Laginaren identifikazioa. Lagin-hartzearen lekua eta puntua. 

o Lagin-hartzearen data eta ordua. 

o Laginketaren arrazoiak (programazioa, kasuaren azterketa, jarraipena, etab.). 

o Laginketa egin duen pertsona. 

o Laginaren tenperatura. (Ur beroaren sistemaren tenperatura, kanila 1’ irekita eduki 
ondoren, edo 2’ ur hotza bada. 1’-an ur beroa ez bada iristen 50 ºC-ra, denbora horretan 
zer tenperaturatara iritsi den, tenperatura egonkortzeko zenbat denbora behar izan duen 
eta egonkortze-tenperatura zein den idatzi behar dira). 

o Hondar-biozidaren kontzentrazioa eta dosifikatzearen unea laginketarekiko. 

o Lagina neutralizatu den ala ez, eta zer neutralizatzaile erabili den. 

o Laginketa-puntuari buruzko informazio xehatua. Emaitzak interpretatzen eta kontrol-neurri 
posibleak martxan jartzen lagundu dezaketen xehetasun guztiak jaso behar dira (uraren 
presioa, zirkuituko tenperatura-aldaketak, burdin jalkinen presentzia, inkrustazioak, lohiak, 
kautxuzko edo plastikozko osagarriak dauden edo ez, etab.). 

o Mantenugaiak egoteko arrisku handia, esaterako, plastikoak edo papera fabrikatzen 
dituzten lantegietan. 

o Beste edozein arrisku-faktore garrantzitsu (adibidez, erabiltzen ez den eta mantentze-
lanetarako edo beste zerbaitetarako soilik ireki edo martxan jartzen den sistema bat 
izatea). 

o Lekuari lotutako edozein legionelosi-kasu edo agerraldi. 

o Laginketa jarraituko prozedura: adibidez, laginketa pre-flush moduan egin den, hau da, ura 
isurtzen utzi gabe, edo post-flush moduan egin den, hau da, ura isurtzen utzita (laginketa-
mota horiek aurrerago zehaztuko dira), eta torunda sartzen den edo ez. 

 

Torundaren erabilerari buruzko alderdiak:  

o Aerobioetarako lagina soilik hartzen bada, kontuan izan behar da neutralizatzaile 
espezifikoarekin eta torundarik gabe ere hartu behar dela. 

o Torunda erabiltzen denean, lagindu beharreko urarekin bustitzea gomendatzen da, horrela 
hobeto jasotzen delako biofilma. 

o Hozteko zirkuituak (HZ). Baltsan hartutako laginetan soilik jarri behar da torunda 
honako kasu hauetan: a) kasu/agerraldien ikerketan, b) instalazioaren garbiketa eta 
desinfekzioaren ondoren hartutako laginetan, eta c) legionellaren kontaketa positibo ugari 
dituzten HZetan. 

o UBS instalazioak.  

1. Dutxetan beti erabili behar da torunda honako egoera hauetan: a) kasu/agerraldien 
ikerketan, b) instalazioaren garbiketa eta desinfekzioaren (G+D) ondoren hartutako 
laginetan. 
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2. Metagailuko edo purga-hodiko lagin-hartzeko gailuetan eta itzuleran hartutako laginetan 
ez da torundarik erabili behar. 

 

Azkenik, hainbat arreta-neurri hartu behar dira kutsadura minimizatzeko: 

o Eskuak ondo garbitu edo erabili eta botatzeko eskularruak jantzi. 

o Laginak hartzen diren bitartean ez da inoiz erre, jan edo edan behar. 

o Egoki bada, laginak hartzeko puntua desinfektatu (adibidez, alkoholetan bustitako 
kotoiarekin). 

o Murgilketa bidezko hartualdietan (igerilekuak, spak, giza kontsumorako ur hotzeko andelak, 
etab.), ontzien kanpoaldea garbitu eta desinfektatu egin behar da alkoholetan bustitako 
kotoiarekin, nahi ez den florarik ez hartzeko. 

o Analisi mikrobiologikoa egiteko lagina duen ontzian ez da inoiz objekturik (termometroa, 
pH-metroa...) sartu behar. 

o Kontserbazio-agenteak erabili behar badira, ziurtatu iraungita ez daudela edo kolore 
normala dutela. 

o Laginak garraiatzeko hozkailuek garbiak egon behar dute, ontziei zikinik edo mikrobio-
florarik erants ez diezaioten. Ahal izanez gero, lagin-mota horietarako erabilera esklusiboko 
hozkailuak erabili behar dira. 

 
 

3.- LAGINKETA-PUNTUEN HAUTAKETA ETA LAGIN-
KOPURUA 

 
 
Laginketa-puntuen hautaketa 

Garrantzitsua da laginketa egokia egitea, bestela, emaitza baliogabetu baitezake.  

Bakterio-kontzentrazio handia egon litekeen lekuan hartu behar dira laginak, eta adierazgarriak 
izan behar dute, hau da, ahalik eta modu zehatzenean adierazi behar dituzte aztertzen ari den 
zirkuituko uraren laginketaren uneko ezaugarriak.  

Laginketa-plan on bat instalazioaren gaineko ezagutzaren baitan egongo da, eta beharrezkoa 
izango da haren terminal guztiak identifikatzea laginketa-estrategia on bat garatu ahal izateko.  

Behin instalazioa karakterizatuta eta terminal guztiak identifikatuta, laginketa-puntuen hautaketa 
ikertzen ari garenarekin lotuta egongo da:  

o Legionelosi-kasu edo agerraldi bat ikertzen arituz gero, honekin zerikusia duten 
arriskuko elementuetako laginak hartu behar dira;  

o Instalazio bat karakterizatzen arituz gero, puntu txarrenetako laginak hartu behar 
dira; 

o G+D egin ondoren hartutako laginen kasuan, ohiko puntuez gain, aurrez 
legionellarekin emaitza positiboak izan dituzten edo kasuekin zerikusia izan duten puntuak 
sartu behar dira haren eraginkortasuna egiaztatzeko;  

o Errutinazko jarraipena bada, aspaldian erabili ez diren, arazoren bat duten, obra edo 
berrikuntzaren bat izan duten puntu terminalak edo aurreko laginketetan legionellarekin 
emaitza positiboak izan dituzten puntuak lehenetsi behar dira. Bestela, metagailuetan eta 
itzuleran hartutako laginez gain, beroa sortzen den lekutik urrunen dauden puntuetan hartu 
behar dira laginak. Posible denean, dutxetako laginketak lehenetsi behar dira kaniletakoen 
aurrean, esposizio handieneko puntuak direlako. 

Laginketaren arduradunak kontuan izan beharko ditu faktore horiek guztiak laginketa-puntua 
aukeratzeko orduan. 
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Lagin-kopurua eta periodikotasuna 

Kontuzko establezimenduetan (ospitaleak eta klinikak, zaharren eta urritu psikikoen egoitzak, 
espetxeak, etab.), Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun Ministerioak hiruhileko laginketa-
periodikotasuna gomendatzen du. Jolas-, turismo- eta kirol-establezimenduetan, sei hilabetean 
behin egitea gomendatzen da.  

Lagin-kopuruari dagokionez, establezimendu-motaren baitan eta instalazioak dituen terminalen 
konplexutasunaren eta kopuruaren baitan egongo da. Arrisku bereziko establezimenduetan, 
itzuleran eta metagailuan hartutako laginez aparte, argigarria izan liteke National guidelines for the 
Control of Legionellosis in Ireland, 2009 dokumentuaren gomendio hau: 

 

Arrisku bereziko establezimenduetan gomendatutako ur-laginen kopurua 

 

Terminal-kopurua Banaketa-sarean eta laginketa-aldiko lagin-kopurua 

<50 2 

51-100 4 

101-200 6 

201-400 8 

401-800 10 

801-1.600 12 

>1.600 14 
 
Gainerako establezimenduetan bi lagin gomendatzen dira 100 puntu terminaleko eta laginketa-
aldiko (metagailukoak eta itzulerakoak alde batera utzita). 

 
4.- LAGINKETA-PROZEDURA, INSTALAZIO-MOTAREN 

ARABERA 
 
Laginak hartu aurretik, ziurtatu egin behar da EZ dela egin garbiketa eta desinfekzioa 
(G+D) edo bestelako txoke-tratamendurik laginketarako aurreikusitako dataren aurreko 
15 egunetan. 
 

HOZTEKO ZIRKUITUAK (HZ) 
Kontrol-parametro batzuk instalazioari aplikatutako tratamendu-sistemaren funtzionamenduaren 
adierazleak dira. Beste modu batean esanda, sisteman finkatutako kontrol-puntu kritikoen 
zaintzaren parte dira.  

Kontuan izan behar da parametro horiek kontrolez kanpo daudenean, hau da, muturreko mailetan 
daudenean, legionella identifikatzen ez dutenez, instalazioaren erabiltzaileak arriskuan jar 
ditzaketen emaitzak estal ditzaketela eta, ondorioz, segurtasun faltsua eman dezaketela. 

Kasu horietan, berehala hartu behar dira zirkuituko ura egonkortzera bideratutako neurriak, eta, 
analisian legionellarik detektatu ez bada ere, errepikatu egin beharko da legionella-laginketa, 
zirkuituko ura egonkortu bezain laster eta hurrengo hiruhilekoaren zain egon gabe. 

 

Parametro mikrobiologikoak zehazteko laginak: 

Legionella detektatzeko lagina honako puntu hauetako batean hartu behar da, honako 
lehentasun-ordena honekin: 

*  Zirkuituko itzulera-hodia: Aproposena izango litzateke. Instalazioak gutxitan izaten du laginak 
hartzeko gailu bat ura dorrerantz itzultzeko hodian. Kanila kanpotik desinfektatzen da 
alkoholetan bustitako kotoiarekin, eta ura zuzenean kaniletik hartzen da. Ez da torundarik 
erabiliko. 
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*  Hoztutako ur-baltsa: Lagina baltsatik zuzenean hartzen bada, ura isurtzen den tokitik eta 

biozida-injekziotik ahalik eta punturik urrunenean hartzen da. Jarraipeneko laginketa bada, ur-
lagina soilik hartuko da. Torunda erabiliko da:  

a) kasuak/agerraldiak ikertzen ari direnean,  

b) eraginkortasuna egiaztatzeko G+Dren ondoren hartutako laginetan, 

Horretarako, baltsaren hormako zikin- eta jalkin-hondarrak jasotzen dira torunda esteril 
batekin. Legionella detektatzeko ur-lagina duen ontzian sartuko da torunda. 

Lagina baltsatik zuzenean hartu ezin bada, haren drainatzeko edo lagin-hargailuren bateko 
lagina hartuko da. Biozida-autoanalizagailua edukiz gero, autoanalizagailuan sartzen den ur-
lagina har liteke. Laginketa egin aurretik, lagina hartzeko kanila kanpotik desinfektatu behar 
da alkoholetan bustitako kotoiarekin, nahi ez diren kutsadurak saihesteko. Ez da torundarik 
jarriko. 

 

Aerobioak zehazteko lagina lehen adierazitako puntu beraietan hartuko da. Kontuan izango da 
lagina neutralizatzaile espezifikoarekin neutralizatzeko premia. 

Gainera, 865/2003 EDk xedatutako parametro fisiko-kimikoak zehazteko lagina hartuko da, 
gutxienez. 

Laginketen periodikotasuna instalazioaren arrisku-mailaren araberakoa izango da, hozteko 
dorreentzako eta lurruntze-kondentsadoreentzako laginketako gutxieneko maiztasuna indarreko 
legeriak xedatutakoa dela kontuan hartuta. 
 
 

UR BERO SANITARIOA 
 
a- METAKETA ETA ITZULERA DITUEN ZIRKUITUA 

UBS METAGAILUAK:  

Lagina, ahal izanez gero, behe aldean (purga) hartu behar da, izan ere, horrela, jalkitako 
material-hondarrak ere jasoko dira, baldin badaude. Irteerako lehen frakzioa jaso behar da 
(zenbait segundotan ura isurtzen utzi behar da, drainatze-hodian edo purgan dagoen ura 
kentzeko. Denbora hodiaren luzeraren baitan egongo da).  

Purgatik hartzen bada eta tutu edo antzeko gailuren bat jarrita badu, ahal izanez gero, 
kendu egin behar da, eta, bestela, ura isurtzen utzi behar da, tutu-zatian zegoen ura agortu 
arte. 

Ur hotza zuzenean sartzen den metagailuetan purgako uraren tenperatura neurtzean sareko 
urarenaren antzeko emaitza lortzen bada, horrek esan nahi du ur hotza sartzen ari dela, eta 
lagina ez litzateke izango metagailuko uraren adierazgarria. Hobe da lagina beste puntu 
batean hartzea, adibidez, bulkadan —lagina hartzekoa baldin badu—, edo metagailutik 
hurbileneko terminalean, bestela. Kasu horretan, behar adina denboran utzi behar da ura 
isurtzen (tutuaren terminal arterainoko luzeraren arabera), tenperatura egonkortu arte 
(puntu horretan, termo elektrikoen kasuan edo purga edo laginak hartzekorik ez duten 
metagailuen kasuan ere hartuko litzateke).  

Laginak bulkadan hartzea: batzuetan, bulkadako hodian kokatzea da lagina hartzeko modu 
bakarra. Kasu horretan, lehen frakzioa ere hartu egin behar da. 

Metagailuko uraren tenperatura 70 ºC-tik gorakoa denean, laginketarik ez egitea 
gomendatzen da, tenperatura horretatik aurrera legionellak ez duelako bizirik irauten, 
berehala hiltzen baita. Dena den, teknikariak edo laginketa-egileak erabaki beharko du, hark 
aztertu beharko baitu. 

 

Metagailuetan hartutako laginetan ez da torundarik erabiltzen. 
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UBS ETA GKUH SAREA:  

Laginketarako 2 prozedura daude ezarrita: 

 
• Pre-flush (ura isurtzen utzi gabe): terminalean eta haren hodian laginketa egitea du 

xede. Terminalaren kolonizazioa adierazten du, izan ere, legionella hazi eta 
ugaltzeko aukera gehien duen lekuetako bat kanilaren edo dutxaren barrualdea da. 
Horregatik, terminala ireki bezain laster hartutako lehen litroak izango luke 
legionella kontzentraziorik handiena, eta, ahal izanez gero, hainbat orduz erabili 
gabe egon den terminal batean hartu beharko litzateke.  

• Post-flush (ura isurtzen utzita): zirkuituko uraren lagina hartzea du xede. Ura 
isurtzen uzten da, tenperatura konstantera iritsi arte. Kanilera edo dutxara iristen 
den ur zirkulatzailearen kalitatea adierazten du. 

Lagindu beharreko elementu-mota 

Kanila 

Pre-flush (ura isurtzen utzi gabe): ahal bada, banakako kanilak aukeratu behar dira (aginte 
bakarrekoak ez direnak), kutsadura gurutzatuak saihesteko, gutxienez 2 orduz ireki ez 
direnak eta desinfektatu ez direnak. Kanila tenperatura maximoko posizioan (UBS lagintzen 
arituz gero) eta aerosolak sortzea saihestuz jarriko da. Ura isurtzen utzi gabe, 1 litro hartu 
behar da, lagin gisa, sodio tiosulfatoa duen ontzi batean (tapoia eta abar kutsatu gabe). 
Gero, 1 minutuz utzi behar da ura isurtzen, eta tenperatura neurtu (ur hotza bada, 2 
minutuz utzi behar da ura isurtzen).  

Dutxa 

Garrantzitsua: aerosolak saihestea lagin-hartzailea arriskuan ez jartzeko. 

Telefono-dutxa: 

1. Barreiatzailea kendu. Biofilmaren lagina ere hartzen bada, jarri torunda hodi edo tutu 
malguaren barrualdean. Horretarako, sartu torunda hodi malguan ahal den gehiena, eta 
biratu azalera guztia erabiltzeko. Sartu torunda ontzi barruan. Ura isurtzen utzi gabe, 
ireki dutxa (aginte bakarrekoa bada eta UBS lagintzen ari bagara, tenperatura 
maximoan jarri behar da), eta bete ontzia hodi edo tutu malgutik (barreiatzailea 
kenduta). Garrantzitsua da barreiatzailean geratutako ura ez galtzea. Dutxa ireki eta 1 
minutu igaro ondoren, tenperatura hartu behar da. 

2. Barreiatzaileko urik ez galtzeko beste aukera bat da 865/2003 EDko eranskineko 
prozedurari jarraitzea: aginte bakarreko dutxetan eta UBS lagintzen arituz gero, ur 
beroaren tenperatura maximoko posizioan jarri behar da, aerosolik sor ez dadin. Ura 
isurtzen utzi gabe, lehen 100 ml hartu behar dira, gutxi gorabehera. Barreiatzailea 
kendu, eta 1.) puntuko urratsak egin behar dira. Dutxa ireki eta 1 minutu igarotakoan, 
tenperatura neurtu behar da. 

Hormako dutxa: dutxa horiek lagintzea zailago da. Aerosolak saihesteko, barreiatzailea ken 
badaiteke, hobe. Ezinezkoa bada, aerosolen eraginpean ahalik eta gutxien egoteko, poltsa 
esteril bat jarri behar da barreiatzailearen inguruan, goma batekin lotuta. Poltsaren 
behealdea guraize esterilekin edo alkoholetan bustitakoekin moztu, eta ontziaren ahoan jarri 
behar da. Telefono-dutxarako deskribatzen den bezala hartu behar da lagina, kasu honetan 
torunda erabili ezin den arren.  

Beste aukera sinpleago bat izango litzateke, teknikari lagin-hartzailea aerosolen eraginpean 
egotea saihestuko ez lukeen arren, lagina aho zabaleko ontzi esterilean (anaclin) hartzea eta 
ondoren neutralizatzailea gehitzea edo anaclineko ura sodio tiosulfatoa duen ontzi esteril 
batera aldatzea. 

Kanil MISTOA bada (dutxa duen kanila), lagina dutxan hartu behar da. 

Errutinazko jarraipeneko laginketa bat bada, ur-lagina soilik hartu behar da. Torunda kasu 
hauetan erabiliko da: 

a) kasuak/agerraldiak ikertzen ari direnean 

b) G+Dren ondoren, haren eraginkortasuna zehazteko hartutako laginetan 
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ITZULERA 

Lagina itzulerako lagina hartzeko kaniletik hartu behar da zuzenean, ura isurtzen utzi gabe 
eta torunda erabili gabe. 

 
 
b- METAKETA DUEN ETA ITZULERARIK EZ DUEN ZIRKUITUA 
 
Metaketa duten eta itzulerarik ez duten zirkuituetan (termo elektrikoa duten zirkuituak barne), 
terminaletako lagina bi modutan hartu behar da: 
 
• Lehenbizi, pre-flush lagin bat hartu behar da (ura isurtzen utzi gabe), lehen deskribatu den 

bezala. Lagin horrek terminalaren kolonizazioa adierazten du. 
 
• Bigarrenik, post-flush lagina hartu behar da, tenperatura egonkortu arte ura isurtzen utzita. Ur 

zirkulatzailearen kalitatea adierazten du. Kanilak hodiren bat edo antzeko osagarriren bat 
badu, aurrez kendu behar da. Ura isurtzen utzi behar da, eta, 1 minutu igaro ondoren, 
tenperatura neurtu (ur hotza bada, 2 minutuz utzi behar da ura isurtzen). Kanila irekita utzi, 
eta, tenperatura egonkortzen denean, lagina hartu behar da.  

 
Nolanahi ere, lagin-kopurua eta -mota laginketaren ardura duen teknikariak edo lagin-hartzaileak 
baloratu behar du, instalazio-motaren, instalazioaren konplexutasunaren, laginketaren helburuaren 
eta abarren arabera. 
 
 

SPAK ETA ANTZEKOAK 
Igerilekuetan laginak hartzeko prozeduraren arabera eta ura isurtzen den lekutik urrun hartu behar 
da lagina. Ontzi esteril bat erabili behar da (gutxienez 1 litrokoa), neutralizatzaile espezifikoarekin. 
Ontzia spa barruan murgildu behar da (kanpotik ere garbi egon behar du, lagina nahi ez den 
florarekin kutsa ez dadin), gutxi gorabehera eskumuturreraino, eta posizio ia horizontalean jarri 
behar da, ontziaren ahoa gorantz begira duela, ontziko neutralizatzailea barreia ez dadin. 

Lagina baldintza txarreneko unean hartzea da egokiena, hau da, desinfektatzaile-maila baxuena 
denean (eguneko azken orduan, erabilera handiko unean edo justu horren ondoren). 

Kasuren bat/agerraldiren bat ikertzen arituz gero edo G+D baten ondoren haren eraginkortasuna 
aztertzeko laginketa bat izanez gero, torunda esteril batekin ontziaren hormako zikin hondarrak 
jaso behar dira, eta ontzian sartu. 

Uraren tenperatura eta biozida-kontzentrazioa neurtu behar dira. 

Laginketen gutxieneko periodikotasuna seihilekoa da, eta kontuzko establezimenduetarako 
(ospitaleak eta klinikak, zaharren eta urritu psikikoen egoitzak, bainuetxeak, etab.) gomendatzen 
den gutxieneko periodikotasuna, hiruhilekoa. 

 
 

5.- NOLA ERAMAN LAGINAK LABORATEGIRA 
 

Argi dago laginen ontziak ez hondatzeko moduan edo garraiatzen diren bitartean edukia edo haren 
zati bat ez galtzeko moduan babestu behar direla.  

Laginak hozkailu eramangarrietan kontserbatu eta garraiatzen dira, argiaren eta tenperatura 
handien aurka babestuta egon daitezen laborategira iritsi arte. Hozkailuaren barrualdea garbi eduki 
behar da, eta, ahal izanez gero, ur-laginak garraiatzeko erabilera esklusiboa izan behar du.  

Ur-laginak oso tenperatura desberdinetan hartzen badira, tenperatura handiko ur-laginak eta 
tenperatura txikikoak ez dira hozkailu berean garraiatu behar (esaterako, ez dira nahastu behar 60 
ºC-ko laginak eta 20 ºC-ko laginak). Laginak hartutako egun berean iristen badira laborategira, 
giro-tenperaturan garraia daitezke, baina, hartu eta 24-48 ordura iristen badira, (5±3) ºC-ko 
tenperaturan garraiatu behar dira. 
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Bestalde, biltegiratze-aldian legionella asko ugalduko ez litzatekeen arren, laginean hondar-biozida 
egoteak eragin egin liezaioke. Laginak biozida izan balezake eta biltegiratu aurretik neutralizatu 
ezin bada, informazio hori erregistratu egin behar da, eta garraio- eta biltegiratze-denborek ahalik 
eta txikienak izan behar dute (argi dago salbuespenezko kasuak izango liratekeela). 

Parametro batzuk 6 ordu baino gutxiagoan egin behar dira (esaterako, pH-a), eta beste batzuek, 
berriz, kontserbazioa behar dute (hoztea edota azidotzea, gehienetan). Horregatik, garrantzitsua 
da laborategirainoko garraioa ahalik eta denbora laburrenean egitea (ahal izanez gero, laginak 
erabat prozesatu behar dira laginketaren ondorengo 24 orduetan). Legionellaren kasuan, inoiz ez 
dute igaro behar 48 ordu baino gehiago laginak jasotzen direnetik laborategian prozesatzen diren 
arte. 
 
 

6.- LAGINAREN ZAINTZA-KATEA 
 
 
Funtsezkoa da laginaren osotasuna bermatzea hartzen denetik txostena egiten den arte. Horrek 
esan nahi du laginketaren prozesu osoa zerrendatu behar dela lagina hartzen denetik analisia 
egiten den arte. Zaintza-katearen prozedura hori baliagarria da laginaren ibilbidearen errutinazko 
kontrol gisa. 
 
Lagin bat zaintza pertsonalaren pean dagoela esan daiteke pertsona batek baldin badauka; 
pertsona hori arduratzen da, hain zuzen ere, faltsifikazio posibleen aurka zaintzeaz eta babesteaz. 
 
Zaintza-katearen alderdiak 
 
a) Lagina etiketatzea: Laginaren identifikazio faltsuak saihesteko, etiketak (itsasgarriak izan 

daitezke) erabiliko dira. Etiketa bakoitzean, honako informazio hau jaso behar da, gutxienez: 
uraren jatorria (UBS, GKUH, HZ, etab.), laginketa-puntua, lagina hartutako data eta lekua 
(establezimenduaren izena). Etiketa tinta ezabaezinez bete behar da, laginketa egiten den 
unean. 

 
b) Zaintza-katearen erregistro-liburua (landa-orria): Landa-azterketa bateko edo lagin-

hartze bateko informazio guztia liburu batean erregistratu behar da, eta honako datu hauek 
jasoko dira, gutxienez: laginketaren data eta ordua, jasotako lagin-motak, laginketan 
ikusitako inguruabar orokorrak, lagin-hartzailearen izena, liburuaren ikuskatzailearen izena eta 
sinadura, eta ikuskatzailearen oharrak datu-bilketari edo lagin-hartzeari buruz, laginketa-
uneko biozidaren tenperatura eta kontzentrazioa barne. Informazioaren kopia laginketa 
egindako establezimenduan geratuko da. Administrazioaren kasuan, datu horiek ikuskapen-
akta batean jasota geratuko dira, eta lagindutako establezimenduan utziko da dagokion kopia. 

 
c) Laginaren analisia eskatzeko orria: Aldiro-aldiro hartzen diren ur-laginekin batera, analisia 

egiteko eskaera-orri bat bidali behar da, derrigorrezko bost datu hauek jasoko dituena: lagina 
jasotzen duen pertsonaren izena, inplikatutako lagin-mota bakoitzari egin beharreko analisia, 
analisiaren eskatzailearen izena, uraren jatorria, establezimendua, laginketa-puntua, udalerria, 
laginketaren data. 

 
d) Lagina laborategira bidaltzea: Lagina lehenbailehen bidali behar da laborategira, analisia 

egiteko eskaera-orriarekin batera. Lagina zaintzeaz arduratuko den pertsonari entregatu behar 
zaio. 

 
e) Laginaren harrera eta biltegiratzea: Laborategian, arduradunak lagina jaso eta bere 

egoera orokorra ikuskatu behar du, etiketako eta analisia egiteko eskaera-orriko informazioa 
egiaztatu behar du, eta, gero, liburuan edota laborategiko sarrera-fitxan erregistratu behar du. 
Orduan, laborategiari atxikitako Arduradun Teknikoaren ardurapean geratuko da, eta aurrez 
finkatutako baldintzetan biltegiratzea edo prozesatzea erabaki behar du, hau da, laginaren 
zaintzaz arduratu behar du. 

 
 
Saiakuntzaren txostenak, gutxienez, ISO 11731:1998-k xedatutako informazio guztia 
jaso behar du, eta emaitzak ufc/l-tan adierazita egon behar du (Legionella spp zein L. 
pneumophila) emaitza horiek indarreko araudian xedatutako erreferentziazko balioekin 
alderatu ahal izateko. 
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