PROTOCOL DESTIL·LADORS D’AIGUA
Facultat de Veterinària

Ubicació
Estan situats al final del passadís de la 2a. planta (V0/299) passat la Unitat de microbiologia.

(V0/299)

Produeix, a partir de l’aigua potable de la xarxa, aigua descalcificada, aigua desionitzada (destil.lada) tipus 2 i
ultrapura (milli-Q)
Responsable destil·lador
Titular. Encarna Bautista. Tlf. 2817/mail encarna.bautista@uab.cat
Suplent. El suplent del titular serà el tècnic del laboratori en torn rotatiu segons l’ordre següent:

Curs

Unitat

telèfon

2019/2020

Agricultura

Ext. 1497

2020/2021

Anatomia

Ext. 1655

2021/2022

Bioquímica

Ext. 1649

2022/2023

Cirurgia

Ext. 1944

2023/2024

Fisiologia

Ext. 1898

2024/2025

Higiene

Ext. 1460

2025/2026

Histologia

Ext. 1597

Posteriorment: Genètica, infeccioses, microbiologia, nutrició, patologia, reproducció i tecnologia.

AIGUA DESCALCIFICADA
Entrant a mà esquerra hi ha la sortida del tub directe del descalcificador.

AIGUA DESIONITZADA (destil.lada tipus II)
Obrir la clau que hi ha al final de la mànega blava del dipòsit, agafar el volum d’aigua desitjat i tornar a
tancar.
Important!
Encara que veieu que el llum del dipòsit està apagat, sí que funciona.
Per saber el nivell d’aigua del dipòsit mireu aquí a la pantalla del equip “ELIX 15”

Si està per sota del 15 % de la seva capacitat no agafeu aigua fins que estigui més del 20 %, ja que l’aparell
“milli-q” s’alimenta d’aquest dipòsit també.
AIGUA ULTRAPURA “MILLI-Q”
1. Treure la tapa blava que hi ha al final del filtre (1)
2. Presionar el dispensador fins agafar el volum d’aigua desitjat (2)

Normes d’ús
Una vegada heu agafat el volum d’aigua desitjat, caldrà apuntar els litres i el tipus d’aigua seguint les instruccions
següents.


Accedir al formulari web: https://veterinariavirtual.uab.cat/portal/aigua/m/ o bé accedir mitjançant el
vostre mòbil amb el codi QR i omplir les dades.

Responsabilitats del responsable de la instal·lació d’aigua destil·lada


Fer el manteniment (canvi de filtres, desinfecció, etc.)



Informar de les normes i canvis que es puguin produir als usuaris.

Responsabilitats del usuaris/productors (laboratoris Facultat)


Complir i vigilar que es compleixin les normes establertes.




Deixar la instal·lació en les mateixes condicions, recollir els possibles vessaments.
Apuntar els litres al formulari web.

Qualsevol dubte/aclariment o en cas de detectar qualsevol anomalia/mal funcionament, informeu a la persona
responsable (Encarna Bautista).

Tarifes




Descalcificada: 0,25€/l
Destil·lada: 0,30€/l
Ultrapura: 2,00€/l

