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PRESA DE MOSTRES DE CONTROL DE SUPERFÍCIE 
 

La presa de mostres en el control de superfícies en establiments de producció, transformació i 
comercialització es realitzarà d’acord amb el següent protocol: 
 

1) La presa de mostres es realitzarà a totes aquelles superfícies presents en l’establiment que 
puguin ser font de contaminació. 

 
Per exemple: 
- Pasteuritzador (tanc o plaques,…) 
- Tubs de conducció del producte 
- Dipòsits emmagatzematge 
- Taules de treball 
- Terres i parets 
- Estris que entrin en contacte amb el producte : 
- Motllos 

 
2) En el moment de prendre la mostra, les superfícies hauran d’estar preparades (netes i 

desinfectades) per rebre producte. L’objectiu és avaluar l’eficàcia de la neteja i la desinfecció. 
 

3) La mostra serà identificada mitjançant una etiqueta que portarà el nom de l’establiment, la 
data de presa de mostres i la superfície estudiada. 
 

4) El flascó per a la presa de mostra consisteix en un tub estèril d’un sol ús, que duu un medi 
específic adherit a una llengüeta de plàstic unida al tap, per al control de recompte total i 
enterobactèries 

 
5) Per fer la presa de mostres cal obrir el flascó. Amb el tap seguirà la llengüeta (important no 

tocar-la amb els dits) i per l’altra banda quedarà el tub de plàstic que caldrà posar-lo en 
posició invertida per evitar que entrin contaminants de l’aire. Col·locar la llengüeta agafant-la 
pel tap sobre la superfície ha estudiar, durant 10 segons i sense arrossegar. Repetir 
l’operació per les dues cares en llocs diferents de la superfície.  
 

6) Les mostres s’enviaran refrigerades.  
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