
Formulário de Inscrição:

Nome do Remetente:

Rua:

CEP:

Cidade:

Telefone: Fax:

Assinatura do Remetente:

Análise Água / Solo

Clinica/Médico requerente:

Data:

por favor preencher caso o relatório é para ser enviado ao paciente (por favor complete em maiúsculas)

E-mail:

(por favor não esquecer)

Água Perfil Padrão (Inclui Dureza) (P8)

Pedido de teste de Água / Solo:

22 Elementos

Materiais Testados: 5-7ml de Água

Terra Perfil Padrão (P8) 22 Elementos

Materiais Testados: 20g Terra

Nota! Não estão disponíveis intervalos de referência para este material.

Alumínio, Antimónio, Arsênico-total, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Magnésio, Manganês, Mercurio,
Niquelar, Prata, Selênio, Strontio, Thallium, Urânio, Zinco

*** vire por favor ***

Estado: País:

TMI Trace Minerals International Laboratory
1711 Pearl Street; Suite 200
Boulder, CO 80302
USA

telefone: +1 (720) 325-2652
fax: +1 (720) 325-2653

service@tracemin.com
http://www.tracemin.com

good chemistry for better health

Enviar relatório para: Médico Endereço do Remetente ambos os endereços (US$ 5.95 sobretaxas)

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha mudado, por favor preencha os campos na página 2.

Enviar relatório para: Correio E-mail Fax

Elementos Testados:

Intervalos de
Referência:Por favor selecione a opção de intervalo de referência. Caso contrário nós vamos usar os intervalos WHO.

EPA OMS Health Canada (HCA)

Origem da Amostra (estado onde a amostra foi coletada):

Endereço de Amostragem: Data de Amostragem:

Elementos adicionais podem ser contra testes com encargos. Por favor contate-nos:
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Alumínio, Antimónio, Arsênico-total, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Magnésio, Manganês, Mercurio,
Niquelar, Prata, Selênio, Strontio, Thallium, Urânio, Zinco

Elementos Testados:

Água Perfil Sucinto (Inclui Dureza) (P80) 8 Elementos

Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobre, Magnésio, Niquelar, Urânio, Zinco

Elementos Testados:

Água Perfil Urânio (Urânio) 1 Elemento

http://www.tracemin.com


Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha mudado, por favor preencha: Carimbo da Clinica / do Médico

Endereço:

ou

Telefone:

Fax:

E-mail:

Pagamento via:

Transferência bancária realizada em: de $:

O pagamento foi realizado para o endereço: service@tracemin.com

Itens adicionais solicitadas ou comentários. Por favor consígnelos:

Cartão de Crédito VISA Mastercard

É Necessário um Pré-Pagamento ou Cartão de Crédito, caso contrário as amostras serão retidas até que seja
recebido o pagamento.

Informação de Coleta de Água
Informação Geral:

O conteúdo mineral e conteúdo do oligoelemento da água varia, e é muito influenciado pelo ambiente, localização
geográfica, tratamento de água e os tubos em que a água passa.
O conteúdo mineral e bacteriano da água da Cidade é menos influenciado pelas condições climáticas, como o
calor ou a chuva prolongados do que pela água subterrânea encontrada em poços e cisternas.

Verificando sua cisterna ou água da cidade:

§ Ligue a torneira da sua cozinha e deixe a água correr por 10 minutos. Após esse tempo, você está tirando água
do poço ou dos canos da cidade. Abra o tubo de plástico ou frasco fornecido pelo laboratório, o enxagúe três
vezes e depois o encha. Não o encha totalmente até cima. Deixe cerca de um centímetro de espaço vazio.

§ Utilize o tubo de 10ml de tampa azul apenas para testes de metal. Não o encha até cima. 7ml são suficientes.

§ Utilize o frasco de 100ml para testes microbiológicos.
Aperte bem a tampa do tubo ou frasco, complete a folha de Informação de Água e envie.

Verificando seus canos de água:

§ Canos de água velhos são uma fonte de metais e bactérias. Quando a água fica durante várias horas nos tubos,
dependendo da sua acidez ou alcalinidade, pode causar a corrosão moderada e metais livres. Solda antiga pode
liberar metais tóxicos em sua água potável. Cobre pode ser liberado dos cabos de cobre.
Para ver como a sua água potável é afetada, você deve tirar a amostra de água logo pela manhã. Abra a torneira
e enxague o tubo de plástico ou garrafa três vezes, em seguida, a encha. Não o encha totalmente até cima.
Deixe cerca de um centímetro de espaço vazio. Feche a tampa do tubo ou frasco, complete a folha de
Informação de Água e envie.

Informação Adicional:

§ Temos de testar todos os minerais antes de poder calcular a dureza de sua água.

§ Se você está interessado em no teste microbiológico da água, o melhor é ir no seu laboratório local. Nós
podemos certamente fazer testes a bactérias, mas tenha em mente que as bactérias crescem durante o
transporte. Por favor, ser lembre que uma amostra de água livre de bactérias vai permanecer bactérias livres,
desde que nenhuma bactéria seja introduzida no recipiente, mas se a sua água contém pequenas quantidades de
algum tipo de bactéria, o conteúdo de bactérias vai aumentar durante o transporte e, especialmente em climas
quentes.

§ Se você enviar mais do que uma amostra, por favor se certifique de marcar claramente tubos e/ou frascos. Isso
ajuda a evitar erros.

Se você tiver dúvidas, não hesite em contactar-nos. Ajudamos você com muito gosto.

Sua TMI equipe

Este formulário pode também ser preenchido no computador, por favor visite: http://www.tracemin.com/pt/formulario-de-inscricao/

Fatura para: Médico Endereço do Remetente

Assinatura:válido até (MM/AA): 3 últimos dígitos do cartão:

Número do Cartão:
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Barcode WA 1 Barcode WA 2 Barcode WA 3
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