INFORMASI
PRODUK
HOUSEHOLD WATER TEST KIT
The Household Water Test Kit adalah metode untuk menguji keberadaan
bakteri fecal dalam air minum. Test uji ini dikembangkan untuk negara
berkembang dan dapat dilakukan dan dievaluasi oleh anggota rumah
tangga atau bekerja sama dengan organisasi dalam bidang water
sanitation hygiene (WASH). Terlampir pula booklet materi pendidikan
bergambar tentang penanganan air minum yang praktis dan jelas.
Q: Apa saja keuntungannya?
R: Dibandingkan dengan tes uji kualitas air konvensional lainnya,
Household Water Test Kit memiliki banyak keuntungan dalam
penggunaannya di daerah terpencil, dengan tujuan untuk perubahan

Hasil setelah 1 hari

tingkah laku yang berkelanjutan dalam rumah tangga dan peningkatan
kualitas air minum dalam jangka panjang:
• Mudah disimpan dan dikirim (dapat disimpan hingga 5 tahun pada
suhu yang telah ditentukan)

BIDANG PENGGUNAAN
Household Water Test Kit
mengangap sebagian masalah
dari kontaminasi yang parah
adalah sepanjang perjalanan
dari sumber, yang

• Dapan dilakukan dan dievaluasi oleh orang awam, tidak
membutuhkan tenaga laboratorium yang terlatih
• Hasil pengujian mudah ditafsirkan
• Dalam booklet yang terlampir dijelaskan hubungan antara
kontaminasi bakteri fecal dalam air minum dan penyakit diare

memungkinkan untuk
mengirimkan air minum yang

• Booklet ini menitikberatkan pada titik kritis dimana air dapat

aman, ke titik konsumsi.

• Di dalam booklet ini tersedia solusi praktis, efisien untuk air minum

terkontaminasi. Konten berdasarkan penelitian saat ini

Perangkat ini sesuai dengan
strategi terbaru dari WHO untuk

berkualitas baik yang mudah dimengerti dan menarik. Solusi yang

komunitas yang tidak terhubung
pada pusat jaringan pasokan,

rekomendasi dari WHO.

pendekatan yang singkat dan
multi-barrier: (i) peningkatan
sumber; (ii) pengerjaan dalam
rumah tangga; (iii) penyimpanan
yang aman setelah pengerjaan.

tersedia berdasarkan keaadaan penelitian saat ini dan sesuai dengan

„Tujuannya adalah memotivasi orang awam untuk
melihat lebih dekat dan mengubah perilakunya
berdasarkan pengamatan pribadinya. Tabung uji
ini dapat digunakan sebagai “test cepat dan
mudah” kualitas air, untuk edukasi (e.g. sekolah),
atau sebagai alat rumah tangga.”

KONTEN
•

15 tabung uji

•

Booklet edukasi Water Quality

•

Panduan Pengujian singkat

•

Instruksi tes bergambar dan detail

•

Diagram hasil

•

Pena dan stiker
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