
  NÁVOD K POUŽITÍ KAPKOVÉHO TESTERU DUKE Cu 
 
STANOVENÍ MĚDI (mg/l) 
1) Kelímek a víčko dobře vypláchneme zkoušenou vodou. 
2) Kelímek naplníme zkoušenou vodou po rysku. 
3) Přidáme 5 kapek činidla Cu. 
4) Kelímek uzavřeme víčkem a promícháme. 
5) Vzniklé zbarvení porovnáme s barevnými kotoučky (standardy) a určíme obsah 

mědi (číselný údaj vedle kotoučku). 
6) Při porovnávání držíme kelímek bez víčka 3 - 5 cm nad bílou plochou mezi 

standardy a při pohledu shora vyhledáme standard o stejné barevné intenzitě. 
Je-li intenzita zbarvení mezi dvěma standardy, výsledek v tomto rozmezí 
odhadneme. 

 

Poznámky: 
Kapací lahvičku držíme zásadně svisle dnem vzhůru. 
Při stanovení mědi hledáme standard, který má stejnou intenzitu zbarvení. Zde se 
může částečně projevit vliv osvětlení nebo subjektivního vnímání. Doporučuje se 
proto zaměřit se nejprve na určení těch standardů, které jsou zřetelně slabší 
a zřetelně silnější. Správný výsledek bude mezi nimi.  
 
POROVNÁVÁNÍ SE PROVÁDÍ: 
- za slunečného počasí venku ve stínu (postačí slunce za zády) nebo v budově 

u okna.  
- při zatažené obloze pouze venku, a to čelem ke světlu, přičemž karta se naklání 

tak, aby odrážela světlo do dna kelímku a aby na ni nedopadal stín ruky 
s kelímkem. 

 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Tester se skladuje v původních obalech v chladu a suchu (5 - 20 °C) odděleně 
od potravin, nápojů a krmiv. 
 
ÚDRŽBA: 
Kelímky a víčka se po použití ihned vymyjí čistou vodou. Doporučuje se kelímky 
pravidelně omývat mýdlovým roztokem. Po tomto omytí se kelímky dobře 
vypláchnou. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Tester nenechávejte zbytečně na slunci! Lahvičku s činidlem po použití ihned 
uzavírejte. 
Znečištění kelímků může ovlivnit správnost stanovení. 
 
ZÁRUČNÍ DOBA: 
24 měsíců od data výroby. 
 
KLASIFIKACE ČINIDLA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
Činidlo Cu není klasifikováno jako přípravek nebezpečný. 
Tester uchovávejte mimo dosah dětí. 
Při práci s činidly nejezte, nepijte a nekuřte. 
Při zasažení kůže omyjte místo vodou a mýdlem. 
Při náhodném vniknutí do očí okamžitě je otevřené vymývejte proudem čisté vody. 
Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Nevyvolávejte zvracení 
a vyhledejte lékaře. 
 
 
 
 
 
 
 

  NÁVOD NA POUŽITIE KVAPKOVÉHO TESTERA DUKE Cu 
 
STANOVENIE MEDI (mg/l) 
1) Kelímok a viečko dobre vypláchneme zkúšanou vodou. 
2) Kelímok naplníme zkúšanou vodou po rysku. 
3) Pridáme 5 kvapiek činidla Cu. 
4) Kelímok zatvoríme viečkom a premiešame. 
5) Vzniknuté zafarbenie porovnávame s farebnými kotúčikmi (štandardmi) a určíme 

obsah medi (číselný údaj vedľa kotúčika). 
8) Pri porovnávaní držíme kelímok bez viečka 3 - 5 cm nad bielou plochou medzi 

štandardmi a pohľadom zhora vyhľadáme štandard rovnakej farebnej intenzity. 
Ak je intenzita zafarbenia medzi dvoma štandardmi, výsledok v tomto rozmedzí 
odhadneme. 

 

Poznámky: 
Kvapkaciu flaštičku držíme vždy zvisle dnom smerom hore. 
Pri určovaní medi hľadáme štandard, ktorý má rovnakú intenzitu zafarbenia. 
V tomto prípade sa môže čiastočne prejavit vplyv osvetlenia alebo subjektívneho 
vnímania. Doporučuje sa preto zamerať sa najskôr na určenie tých štandardov, ktoré 
sú zreteľne slabšie a zreteľne silnejšie. Správny výsledok bude medzi nimi. 
 
POROVNÁVANIE SA PREVÁDZA: 
- Za slnečného počasia vonku v tieni (stačí chrbtom k slnku) alebo v budove pri 

okne.  
- Pri zamračenej oblohe len vonku, a to čelom ku svetlu, pričom karta sa nakláňa 

tak, aby odrážala svetlo do dna kelímka a aby na ňu nedopadal tieň ruky 
s kelímkom. 

SKLADOVANIE: 
Tester sa skladuje v pôvodných obaloch v chladne a suchu (5 - 20°C), oddelene 
od potravín, nápojov a krmív. 
 
ÚDRŽBA: 
Kelímky a viečka sa po použití okamžite vymyjú čistou vodou. Doporučuje sa 
kelímky pravidelne umývať mydlovým roztokom. Po tomto umytí je nutné kelímky 
dobre opláchnuť. 
 
UPOZORNENIE: 
Tester nenechávajte zbytočne na slnku!. Flaštičku s činidlom po použití okamžite 
uzatvorte. 
Znečistenie kelímku môže ovplyvniť správnosť určenia. 
 
ZÁRUČNÁ DOBA: 
24 mesiacov od dátumu výroby. 
 
KLASIFIKÁCIA ČINIDILA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 
Činidlo Cu nie je klasifikované ako nebezpečný prípravok. 
Tester uchovávejte mimo dosahu detí. 
Pri práci s činidlami nejedzte, nepite a nefajčite. 
Pri zasiahnutí pokožky umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom. 
Pri náhodnom vniknutí do očí okamžite vymývajte otvorené oko prúdom čistej vody. 
Pri požití vypláchnite ústa čistou vodu a vypite asi 0,5 litra vody. Nevyvolávajte 
zvracanie a vyhľadajte lekára. 
 
 
 
 

  INSTRUKCJA OBSŁUGI KROPLOWEGO TESTERA DUKE Cu 
 
OKREŚLANIE MIEDZI (mg/l) 
1) Zbiorniczek i wieczko dobrze opłukamy testowaną wodą. 
2) Zbiorniczek napełnimy testowaną wodą po kreskę. 
3) Dodamy 5 kropli odczynnika Cu. 
4) Zbiorniczek zamkniemy wieczkiem i zamieszamy. 
5) Powstałe zabarwienie porównamy z korlorowymi kółeczkami (wzorcami) i 

określimy zawartość miedzi (cyfra obok kółeczka). 
6) Przy porównywaniu trzymamy zbiorniczek bez wieczka 3 - 5 cm nad białą 

powierzchnią pomiędzy wzorcami i patrząc z góry odnajdziemy wzorzec o takim 
samym odcieniu. Jeżeli kolor w zbiorniczku jest pomiędzy dwoma wzorcami, 
wynik musimy oszacować. 

 

Uwagi: 
Buteleczkę z odczynnikiem trzymamy zawsze pionowo, dnem do góry. 
Przy określaniu miedzi poszukujemy wzorca, który ma taką samą intensywność 
koloru. Momentalne oświetlenie lub subiektywne widzenie może mieć wpływ na 
obserwację, dlatego polecamy najpierw wyeliminować wzorce, które są wyraźniesze, 
a następnie te, które są słabsze. Poprawny wynik będzie pomiędzy nimi. 
 
PORÓWNYWANIE PRZEPROWADZAMY: 
- W czasie słonecznej pogody na dworze w cieniu (wystarczy tyłem do słońca) 

lub w budynku przy oknie. 
- Przy pochmurnej pogodzie tylko na zewnątrz, czołem do światła. Kartę 

przytrzymujemy tak, aby odbijała światło na dno zbiorniczka i aby na nią nie padał 
cień ręki ze zbiorniczkiem. 

 
PRZECHOWYWANIE: 
Tester przechowujemy w orginalnym opakowaniu, w chłodnym (5 - 20°C) i suchym 
mijscu, oddzielnie od żywności, napojów i pasz. 
 
 
UTRZYMYWANIE: 
Zbiorniczki i wieczka, po zakończeniu pracy, należy zaraz dokładnie umyć czystą 
wodą. Zaleca się zbiorniczki regularnie myć w roztworze mydła. Po takim myciu 
naczynka dokładnie opłukamy. 
 
OSTRZENIE: 
Tester nie pozostawiajcie zbytecznie na słońcu! Buteleczkę z odczynnikiem 
natychmiast zamykajcie. 
Zabrudzenie zbiorniczka może spowodować nieprawidłowości w określaniu. 
 
GWARANCIA: 
24 miesiące od daty produkcji. 
 
KLASYFIKACJA ODCZYNNIKA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: 
Odczynnik Cu nie jest substancją niebezpieczną. 
Tester należy przechowywyć zdala od dzieci. 
W czasie pracy z odczynnikami nie jeść, nie pić i nie palić papierosów. 
W przypadku zanieczyszczenia skóry przemyć to miejsce wodą i mydłem.  
W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć otwarte oczy dużą ilością 
wody i niezwłocznie zasięgnąć rady lekarza. 
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza 
i pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
 
 
 
 
 
Datum výroby / Dátum výroby / Data produkcji: 28-02-2005 


