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Automatyczne pipety laboratoryjne
w ca³oœci autoklawowalne

- pipety sta³opojemnoœciowe MLPetteSTM-F
- pipety zmiennopojemnoœciowe MLPetteSTM-V
- pipety wielokana³owe MLPetteSTM

INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

2014/9

Przeczytaj przed rozpoczêciem pracy!

SPIS TREŒCI
1.

Informacje ogólne

3

2.

Elementy pipet

3

3.

Skompletowanie pipety

4

4.

Mocowanie wieszaka pipety

4

5.

6.

Podstawowa obs³uga pipety

5

5.1. Nastawianie pojemnoœci

5

5.2. Zak³adanie i zrzucanie koñcówki

5

Techniki dozowania

6

6.1. Dozowanie bezpoœrednie

6

6.2. Dozowanie rewersyjne

7

7.

Autoklawowanie

8

8.

Wskazówki eksploatacyjne

8

9.

Kontrola pobieralnoœci

8

9.1. Sprawdzanie dok³adnoœci i powtarzalnoœci
pipety na zgodnoœæ z jej specyfikacj¹

8

9.2. Sprawdzanie poprawnoœci dozowania
pipety wg w³asnych wymagañ

9

9.3. Okresowoœæ sprawdzania pipet
9.4. Rekalibracja pipety

10
10

10. Konserwacja

11

10.1. Pipety MLPetteS™-F i MLPetteS™-V

11

10.2. Pipety MLPetteS™ - wielokana³owe

14

11. Gwarancja

14

12. Serwis w Medlab-Products Sp. z o.o.

15

13. Dane techniczne pipet

16

13.1. MLPetteS™-F - pipety sta³opojemnoœciowe

16

13.2. MLPetteS™-V - pipety zmiennopojemnoœciowe

16

13.3. MLPetteS™ - pipety wielokana³owe

16

14. Koñcówki i akcesoria do pipet

18

14.1. Koñcówki w paczkach

18

14.2. Koñcówki w pude³kach

18

14.3. Akcesoria

18

–2–

GRATULUJEMY PAÑSTWU UDANEGO ZAKUPU
1. INFORMACJE OGÓLNE
Pipety serii MLPetteS™ s¹ pipetami laboratoryjnymi, o sta³ej lub
zmiennej pojemnoœci, w ca³oœci autoklawowalnymi przeznaczonymi
do dok³adnego i powtarzalnego odmierzania dawek cieczy.
Wspó³pracuj¹ one z wiêkszoœci¹ dostêpnych na rynku koñcówek do
pipet laboratoryjnych.
Pipety serii MLPetteS™ wykonane s¹ z materia³ów odpornych na
praktycznie wszystkie substancje chemiczne i biologiczne stosowane
w laboratoriach (z wyj¹tkiem wysoko stê¿onych kwasów, zasad
i rozpuszczalników organicznych) gwarantuj¹c tym samym d³ug¹
i niezawodn¹ pracê w laboratoriach medycznych, przemys³owych,
rolniczych i naukowo-badawczych.
Pipety serii MLPetteS™ wyposa¿one s¹ w wyrzutnik koñcówek,
którego stosowanie chroni u¿ytkownika przed kontaktem z dozowanymi cieczami czynnymi biologicznie lub chemicznie.

2. ELEMENTY PIPET
Przycisk
pipetowania
Przycisk
wyrzutnika
koñcówek

Obudowa
trzonów

Wyrzutnik
koñcówek
Trzon

Podstawowe elementy pipet
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50-300 µl

Okienko
wskaŸnika
nastawionej
objêtoœci

mlPETTE S

mlPETTE S-V

20-200 µl

Rêkojeœæ

3. SKOMPLETOWANIE PIPETY
Opakowanie zawiera:
• pipetê,
• przyk³adow¹ koñcówkê do pipety,
• klucz obs³ugowy,
• wieszak samoprzylepny,
• pojemnik ze smarem do konserwacji,
• instrukcjê u¿ytkowania,
• kartê gwarancyjn¹ z certyfikatem kontroli jakoœci,
• druk „Zg³oszenie sprzêtu do przegl¹du/naprawy”.

4. MOCOWANIE WIESZAKA PIPETY
Dla wygody u¿ytkowania oraz w celu zabezpieczenia, nieu¿ywan¹
pipetê nale¿y przechowywaæ w pozycji pionowej na statywie lub na
za³¹czonym do pipety wieszaku.
Do zamocowania wieszaka nadaje siê pozioma, p³aska, g³adka,
odt³uszczona powierzchnia.
Aby przykleiæ wieszak nale¿y:
• zdj¹æ papier ochronny z taœmy samoprzylepnej,
• ustawiæ i docisn¹æ wieszak jak na zdjêciu poni¿ej.

Sposób mocowania i u¿ytkowania wieszaka
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5. PODSTAWOWA OBS£UGA PIPETY
5.1. Nastawianie pojemnoœci
Tylko dla pipet MLPetteS™ o zmiennej pojemnoœci, jedno i wielokana³owych.
Wartoœæ nastawianej pojemnoœci (w mikrolitrach lub mililitrach)
pokazywana jest w okienku na rêkojeœci.
Nastawienie ¿¹danej pojemnoœci odbywa siê poprzez obrót przycisku
pipetowania. Zwiêkszenie pojemnoœci uzyskuje siê obrotem przycisku
pipetowania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
zmniejszenie pojemnoœci uzyskuje siê obrotem w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.
Podczas nastawiania pojemnoœci nale¿y upewniæ siê, ¿e:
• klikniêcie licznika potwierdzi³o prawid³owoœæ nastawy,
• cyfry s¹ ca³kowicie widoczne w okienku wskaŸnika,
• nastawiana pojemnoœæ mieœci siê w zakresie nominalnych
pojemnoœci dla danego rodzaju pipety.

100-1000 µl

Nie nale¿y ustawiaæ pojemnoœci wiêkszej lub mniejszej ni¿
podany zakres pipety, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej
uszkodzenie.

Sposób nastawiania pojemnoœci

5.2. Zak³adanie i zrzucanie koñcówki
Przed za³o¿eniem koñcówki nale¿y upewniæ siê, ¿e trzon pipety jest
czysty i nieuszkodzony.
Trzyman¹ w rêku koñcówkê nale¿y wcisn¹æ, z lekkim ruchem
obrotowym, na trzon pipety (nie zalecane dla pipet wielokana³owych)
lub wcisn¹æ trzon pipety w koñcówkê umieszczon¹ w pude³ku.
Przy prawid³owym za³o¿eniu (uszczelnieniu) koñcówki, widoczny
jest co najmniej jeden, pe³ny ciemny pierœcieñ w obszarze styku
koñcówki z trzonem pipety.
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Obszar styku koñcówki i trzonu

000 µl

Ka¿da pipeta wyposa¿ona jest w wyrzutnik, który s³u¿y do zrzucania
koñcówek z trzonu/trzonów pipety. U¿ycie wyrzutnika chroni
u¿ytkownika przed kontaktem z dozowanymi cieczami czynnymi
biologicznie lub chemicznie. Wyrzutnik koñcówek musi byæ
naciœniêty energicznie, co zapewni dynamiczne zrzucenie koñcówki.
Koñcówki powinny byæ zrzucane do pojemnika na odpady
laboratoryjne.

Przycisk wyrzutnika koñcówek

6. TECHNIKI DOZOWANIA
6.1. Dozowanie bezpoœrednie
Dozowanie bezpoœrednie stosuje siê do cieczy o lepkoœci zbli¿onej
do lepkoœci wody.
1. Za³o¿yæ koñcówkê na pipetê.
2. Nacisn¹æ przycisk
wyczuwalnego oporu.

pipetowania

do

pierwszego

wyraŸnie

3. Trzymaj¹c pipetê pionowo zanurzyæ koñcówkê w odmierzanej
cieczy na g³êbokoœæ 2-4 mm.
4. Pobraæ ciecz do koñcówki zwalniaj¹c p³ynnie przycisk pipetowania
do pozycji pocz¹tkowej.
5. Wyj¹æ koñcówkê z cieczy dotykaj¹c do krawêdzi pojemnika aby
usun¹æ nadmiar cieczy z zewnêtrznej œcianki koñcówki.
6. Wydaæ ciecz z koñcówki naciskaj¹c przycisk pipetowania do
pierwszego, a nastêpnie po odczekaniu ok. 1-2 s do drugiego oporu.
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7. Wyj¹æ koñcówkê przesuwaj¹c jej koniec po œciance naczynia
i zwolniæ przycisk pipetowania do pozycji pocz¹tkowej.
8. Zrzuciæ koñcówkê do pojemnika na odpady laboratoryjne poprzez
energiczne naciœniêcie przycisku wyrzutnika.
opór
drugi

20-200 µl

opór
pierwszy

mlPETTE S-V

mlPETTE S-V

mlPETTE S-V

20-200 µl

20-200 µl

pozycja
pocz¹tkowa

Pozycje przycisku pipetowania

6.2. Dozowanie rewersyjne
Dozowanie rewersyjne stosuje siê do cieczy o du¿ej lepkoœci i/lub
³atwo pieni¹cych siê.
Technika ta stosowana jest tak¿e do dozowania bardzo ma³ych
objêtoœci cieczy. W takim wypadku zalecane jest, aby koñcówka
zosta³a przep³ukana ciecz¹ przed dozowaniem (patrz rozdzia³
„Wskazówki eksploatacyjne” podpunkt 8.6).
1. Za³o¿yæ koñcówkê na pipetê.
2. Nacisn¹æ przycisk
wyczuwalnego oporu.

pipetowania

do

drugiego

wyraŸnie

3. Trzymaj¹c pipetê pionowo zanurzyæ koñcówkê w odmierzanej
cieczy na g³êbokoœæ 2-4 mm.
4. Pobraæ ciecz do koñcówki zwalniaj¹c p³ynnie przycisk pipetowania
do pozycji pocz¹tkowej.
5. Wyj¹æ koñcówkê z cieczy dotykaj¹c do krawêdzi pojemnika aby
usun¹æ nadmiar cieczy z zewnêtrznej œcianki koñcówki.
6. Wydaæ ciecz z koñcówki naciskaj¹c przycisk pipetowania do
pierwszego oporu. W koñcówce pozostanie nieznaczna iloœæ cieczy,
której nie mo¿na wydaæ.
7. Wyj¹æ koñcówkê z naczynia i zwolniæ przycisk pipetowania do
pozycji pocz¹tkowej.
8. Ciecz, która pozosta³a w koñcówce powinna byæ wyrzucona wraz
z koñcówk¹ do pojemnika na odpady laboratoryjne lub mo¿e zostaæ
wydana z powrotem do pojemnika z którego zosta³a pobrana.
UWAGA!
Aby zapobiec dostaniu siê cieczy do wnêtrza pipety, dozowania
rewersyjnego nie nale¿y stosowaæ do pojemnoœci:
• ponad 4000 µl przy u¿yciu pipet 85S-5000-0 i 86S-5000-0,
• ponad 250 µl przy u¿yciu pipet 88S-0830-0 i 88S-1230-0.
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7. AUTOKLAWOWANIE
Pipety serii MLPetteS™ mog¹ byæ w ca³oœci autoklawowane
w temperaturze 121°C pod ciœnieniem 100 kPa przez 20 minut. Przed
autoklawowaniem pipety nie wymagaj¹ ¿adnego specjalnego
przygotowywania. Po autoklawowaniu pipeta musi byæ pozostawiona
na okres 12 godzin do ostygniêcia oraz wyschniêcia. Po ka¿dym
autoklawowaniu zalecane jest sprawdzenie pobieralnoœci pipety
wed³ug rozdzia³u „Kontrola pobieralnoœci” (podpunkt 9.1 lub 9.2).
Dodatkowo po ka¿dym 10 cyklu autoklawowania zalecane jest
przesmarowanie zespo³u t³oka lub wewnêtrznej œcianki trzonu
zgodnie z rozdzia³em „Konserwacja” (podpunkt 10.1.5).

8. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE
1. Nie wolno u¿ywaæ pipety bez koñcówki.
2. Zaleca siê u¿ywaæ oryginalnych koñcówek produkcji
Medlab-Products Sp. z o.o. Koñcówki innych producentów mog¹
ró¿niæ siê zarówno kszta³tem jak i jakoœci¹, dlatego ich wspó³praca
z pipetami serii MLPetteS™ mo¿e byæ niezadowalaj¹ca.
3. Pipetê w czasie pracy nale¿y trzymaæ pionowo, a koñcówkê
zanurzaæ w odmierzanej cieczy na g³êbokoœæ 2 - 4 mm.
4. Ruch przycisku pipetowania w czasie pobierania i wydawania
cieczy powinien byæ p³ynny i niezbyt szybki.
5. Podczas odmierzania cieczy o du¿ej lepkoœci zaleca siê znacznie
wolniejsze jej pobieranie.
6. Przed pipetowaniem cieczy o lepkoœci lub gêstoœci innej ni¿ woda
oraz cieczy o temperaturze innej ni¿ temperatura otoczenia zaleca siê
stosowaæ procedurê p³ukania koñcówki polegaj¹c¹ na jednokrotnym
pobraniu porcji cieczy i jej wydaniu do tego samego naczynia.
7. Pipety z za³o¿on¹ koñcówk¹, zw³aszcza jeœli zawieraj¹ ciecz, nie
nale¿y k³aœæ ani odwracaæ.
8. Nie nale¿y pozostawiaæ pipety z za³o¿on¹ koñcówk¹, zw³aszcza
jeœli koñcówka by³a u¿ywana.
9. Nie nale¿y zdejmowaæ u¿ywanej koñcówki rêk¹ – zawsze u¿ywaæ
wyrzutnika koñcówek.
10. Podczas przerw w pracy pipetê nale¿y pozostawiaæ w pozycji
pionowej, najlepiej umieszczaj¹c j¹ w specjalnym statywie lub na
wieszaku wchodz¹cym w sk³ad wyposa¿enia pipety.

9. KONTROLA POBIERALNOŒCI
9.1. Sprawdzanie dok³adnoœci i powtarzalnoœci pipety
na zgodnoœæ z jej specyfikacj¹
Pomiary powinny zostaæ przeprowadzone w nastêpuj¹cych
warunkach:
• do pomiaru u¿yæ wody destylowanej,
• temperatura otoczenia 20-25°C, sta³a w trakcie pomiaru,
w przedziale ±0,5°C,
• woda, naczynko, pipeta i koñcówki musz¹ mieæ zbli¿on¹
temperaturê do temperatury otoczenia,
• w trakcie pomiarów nale¿y unikaæ przeci¹gów.
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Pomiary nale¿y przeprowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Oryginaln¹ koñcówkê Medlab-Products Sp. z o.o. za³o¿yæ na trzon
pipety. W przypadku pipety wielokana³owej na kontrolowany trzon.
2. Nastawiæ pipetê na kontrolowan¹ nominaln¹ pojemnoœæ i 5 razy
przep³ukaæ koñcówkê wod¹ destylowan¹.
3. Trzymaj¹c pipetê pionowo pobraæ wodê destylowan¹ do
koñcówki.
4. Wydaæ wodê do wytarowanego naczynka na wadze i odczytaæ
wynik wa¿enia. Procedurê wa¿enia powtórzyæ 10 razy. U¿ywaæ wagi
o dok³adnoœci odczytu co najmniej 0,01 mg. ¯eby wyliczyæ objêtoœæ
nale¿y masê wody podzieliæ przez jej gêstoœæ – gêstoœæ zale¿na jest
od temperatury wody, np. w temperaturze 20°C gêstoœæ wody
wynosi 0,9982 mg/m3.
Opisana metoda pomiaru odpowiada zaleceniom normy EN ISO 8655.
5. Wyliczyæ b³¹d dok³adnoœci A oraz b³¹d powtarzalnoœci P zgodnie
z poni¿szymi wzorami:
_
n
_
1
V - Vo
V
A[%]=
x 100
V [µl] =
i
n
Vo
i=1

n

s[µl] =

i=1

_
(V - V ) 2

s
P[%] = _ x 100
V

i

n-1

gdzie: A - b³¹d dok³adnoœci, P_ - b³¹d powtarzalnoœci, s - odchylenie standardowe,
Vo - pojemnoœæ nominalna, V - pojemnoœæ œrednia, n - liczba pomiarów,
i - numer kolejny pomiaru

6. Porównaæ wyliczone wartoœci b³êdów z w³aœciwymi dla
sprawdzanej pipety wartoœciami b³êdów podanymi w rozdziale „Dane
techniczne pipet” (strony 16-17). Je¿eli wyliczone wartoœci s¹
mniejsze od podanych w tabeli pipeta jest gotowa do u¿ycia.
W przeciwnym wypadku nale¿y przeprowadziæ procedurê rekalibracji
pipety w sposób podany w podpunkcie 9.4.

9.2. Sprawdzanie poprawnoœci dozowania pipety wg
w³asnych wymagañ
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ miêdzynarodow¹ norm¹ EN ISO 8655 pipeta
przed przekazaniem u¿ytkownikowi zosta³a fabrycznie przetestowana
i wykalibrowana w temperaturze 22°C we wspó³pracy z koñcówkami
Medlab-Products Sp. z o.o.
W poni¿szych tabelach zamieszczone zosta³y dopuszczalne b³êdy
maksymalne (Fmax) ustalone dla producentów norm¹ DIN 12650.
W przypadku pipet zmiennopojemnoœciowych (tak¿e wielokana³owych) pojemnoœci nominalne podane w poni¿szych tabelach
oznaczaj¹ maksymaln¹ pojemnoœæ wynikaj¹c¹ z zakresu pipety.
Ka¿dy z u¿ytkowników, korzystaj¹c z poni¿szych tabel, mo¿e
ustanowiæ swoje w³asne, dopuszczalne (zale¿nie od wykonywanych
prac) b³êdy maksymalne pomiarów FmaxU.
UWAGA
B³¹d maksymalny u¿ytkownika (FmaxU) nie powinien przekraczaæ
Fmax producenta o wiêcej ni¿ 100%.
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Pipety jednokana³owe
Pojemnoœæ
nominalna
[µl]
5
10
20
25
50
100

Dopuszczalny
b³¹d maksymalny
Fmax
[%]
±6,0
±3,0
±2,0
±2,0
±1,6
±1,5

Pojemnoœæ
nominalna
[µl]
200
250
500
1000
2000
5000

Dopuszczalny
b³¹d maksymalny
Fmax
[%]
±1,0
±1,0
±1,0
±1,0
±1,0
±1,0

Pipety wielokana³owe
Pojemnoœæ
nominalna

Pojemnoœæ
nominalna

[µl]

Dopuszczalny
b³¹d maksymalny
Fmax
[%]

[µl]

Dopuszczalny
b³¹d maksymalny
Fmax
[%]

50

±3,2

300

±2,0

W celu sprawdzenia poprawnoœci dozowania pipety wg w³asnych
wymagañ nale¿y przeprowadziæ pomiary tak jak zosta³o to opisane
w podpunkcie 9.1 postêpuj¹c zgodnie z punktami od 1 do 5.
Nastêpnie nale¿y wyliczyæ b³¹d pipety F zgodnie ze wzorem:
F[%]=|A| + 2 x P
Porównaæ wyliczon¹ wartoœæ b³êdu F z ustanowion¹ przez siebie
wartoœci¹ b³êdu FmaxU. Je¿eli wyliczona wartoœæ jest mniejsza od
ustanowionego b³êdu FmaxU pipeta jest gotowa do u¿ycia.
W przeciwnym wypadku nale¿y przeprowadziæ procedurê rekalibracji
pipety w sposób podany w podpunkcie 9.4.

9.3. Okresowoœæ sprawdzania pipet
Pipeta powinna byæ sprawdzana przez u¿ytkownika, jedn¹
z powy¿szych metod, w regularnych odstêpach czasu oraz po ka¿dej
przeprowadzonej we w³asnym zakresie konserwacji. Niezale¿nie od
sprawdzenia opisanego powy¿ej ka¿da pipeta, przynajmniej raz
w roku, powinna byæ sprawdzona w serwisie producenta.

9.4. Rekalibracja pipety
Rzeczywista objêtoœæ odmierzanej próbki cieczy jest zale¿na od
lepkoœci, gêstoœci oraz temperatury cieczy i mo¿e ró¿niæ siê od
objêtoœci nominalnej, wyznaczonej w warunkach fabrycznych.
W takich przypadkach istnieje mo¿liwoœæ zmiany nastawy
(rekalibracji) pipety w nastêpuj¹cy sposób:
1. Umieœciæ klucz obs³ugowy w gnieŸdzie pokrêt³a kalibracyjnego
bezpoœrednio pod przyciskiem pipetowania (rysunek na stronie obok).
2. W celu zwiêkszenia dozowanej objêtoœci obróciæ klucz zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, a w celu jej zmniejszenia w kierunku
przeciwnym.
3. Wielkoœæ obrotu pokrêt³a kalibracyjnego nale¿y dobraæ
szacunkowo na podstawie danych rekalibracyjnych podanych
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w tabeli na stronie 17.
4. Sprawdziæ pobieralnoœæ pipety wed³ug rozdzia³u „Kontrola
pobieralnoœci” (podpunkt 9.1 lub 9.2) uwzglêdniaj¹c gêstoœæ
w³aœciw¹ cieczy wed³ug wzoru:
objêtoœæ = wskazanie wagi / gêstoœæ w³. cieczy.
5. Jeœli zmiana nastawy okaza³a siê niewystarczaj¹ca procedurê
nale¿y powtarzaæ, a¿ do uzyskania zadowalaj¹cego wyniku.

Pokrêt³o
kalibracyjne

Sposób rekalibracji pipety

10. KONSERWACJA
W trakcie eksploatacji pipety nie wymagaj¹ konserwacji. Jednak¿e
codzienne czyszczenie zakoñczenia trzonów pipet tamponem
zwil¿onym w etanolu zapewni d³u¿sze i niezawodne ich dzia³anie.
W przypadku d³u¿szego nieu¿ytkowania pipety, przed jej pierwszym
u¿yciem, nale¿y j¹ rozebraæ, oczyœciæ i nanieœæ now¹ warstwê smaru
w poni¿ej opisany sposób.

10.1. Pipety MLPetteS™-F i MLPetteS™-V
Jeœli do wnêtrza pipety zosta³a wci¹gniêta ciecz lub pipeta Ÿle dzia³a
bo np. przycisk pipetowania wolno wraca do górnego po³o¿enia lub
przycisk nie wraca wcale, pipetê nale¿y niezw³ocznie oczyœciæ
w opisany poni¿ej sposób:
1. Zdemontowaæ wyrzutnik (rysunek A) naciskaj¹c do oporu przycisk
zespo³u wyrzutnika (1). Z zespo³u rêkojeœci, wraz z wyrzutnikiem,
wysunie siê zatrzask ³¹cz¹cy (patrz rysunek A).
Trzymaj¹c naciœniêty przycisk zespo³u wyrzutnika wsun¹æ do oporu
z¹b klucza obs³ugowego w zatrzask ³¹cz¹cy (2). Zwolniony zostanie
zatrzask ³¹cz¹cy przycisk zespo³u wyrzutnika z wyrzutnikiem.
Trzymaj¹c z¹b klucza obs³ugowego w zatrzasku poci¹gn¹æ za
wyrzutnik (3). Zdj¹æ wyrzutnik oraz wysun¹æ z zespo³u rêkojeœci
przycisk zespo³u wyrzutnika.
2. Odkrêciæ zespó³ trzonu (rysunek B i C) ruchem w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (1). W przypadku pipet
o pojemnoœciach do 1000 µl u¿yæ szeœciok¹tnego oczka klucza
obs³ugowego zak³adaj¹c go na szeœciok¹t znajduj¹cy siê na trzonie
(rysunek B), natomiast w przypadku pipet o pojemnoœciach od
2000 µl zespó³ trzonu odkrêciæ rêk¹, bez u¿ycia klucza obs³ugowego
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(rysunek C). Odkrêcony zespó³ trzonu wyj¹æ z zespo³u rêkojeœci.
Roz³o¿yæ zespó³ trzonu na elementy (patrz rysunki „Wewnêtrzne
elementy pipet” na stronach 13 i 14).
3. Umyæ zanieczyszczone czêœci w zale¿noœci od rodzaju
zanieczyszczenia: spirytusem, benzyn¹ ekstrakcyjn¹ lub wod¹
destylowan¹ z myd³em (po u¿yciu myd³a wyp³ukaæ czêœci w wodzie
destylowanej). Umyte czêœci dok³adnie osuszyæ.

zatrzask
³¹cz¹cy

mlPETTE S-V

mlPETTE S-V

20-200 µl

(1)

(1)
(2)

(3)
(2)

rysunek B

rysunek A

Odkrêcenie trzonu
kluczem obs³ugowym

mlPETTE S-V

20-200 µl

Demonta¿ wyrzutnika

(1)
(2)

rysunek C

Odkrêcenie trzonu rêk¹
4. Cienk¹ warstw¹ smaru, znajduj¹cego siê w wyposa¿eniu pipety,
pokryæ zespó³ t³oka lub wewnêtrzn¹ œciankê trzonu (patrz
oznaczenia
na stronie 13 i 14).
5. Pipetê zmontowaæ w odwrotnej kolejnoœci. Po zmontowaniu pipety
nacisn¹æ kilkukrotnie przycisk pipetowania w celu równomiernego
rozprowadzenia smaru po wspó³pracuj¹cych czêœciach.
6. Dokonaæ sprawdzenia pobieralnoœci pipety wed³ug rozdzia³u
„Kontrola pobieralnoœci” (podpunkt 9.1 lub 9.2).
Jeœli pipet¹ dozowany by³ biologicznie lub chemicznie czynny
materia³ konserwacjê nale¿y wykonywaæ w rêkawiczkach
ochronnych.
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Budowa pipety

2

1. Zespó³ rêkojeœci
2. Przycisk pipetowania

3

3. Przycisk zespo³u
wyrzutnika
4. Trzon

1

5. Zespó³ t³oka

mlPETTE S-V

20-200 µl

5a. Docisk pierœcienia
uszczelniaj¹cego
6. Wyrzutnik

4, 5,
5a, 6

Miejsce
smarowania
Uwaga
Elementy 4, 5 i 5a tworz¹
zespó³ trzonu pipety

Wewnêtrzne elementy pipety
5

4

4
5
6

5a
6

5a

Symbol katalogowy:
85S-0005-1
85S-0010-1
86S-0010-1

Symbol katalogowy:
85S-0020-0
85S-0025-0
85S-0050-0
86S-0022-0
86S-0050-0
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Wewnêtrzne elementy pipety
wewnêtrzn¹
powierzchniê

5

4

5

6
5a

5a
6

4

Symbol katalogowy:
85S-2000-0
85S-5000-0
86S-5000-0

Symbol katalogowy:
85S-0100-0
85S-0200-0
85S-0250-0
85S-0500-0
85S-1000-0
86S-0101-0
86S-0202-0
86S-1001-0

10.2. Pipety MLPetteS™ - wielokana³owe
Jeœli do wnêtrza pipety zosta³a wci¹gniêta ciecz lub nast¹pi³o inne
uszkodzenie pipety naprawê nale¿y powierzyæ serwisowi
Medlab-Products Sp. z o.o.

11. GWARANCJA
Pipeta objêta jest 18-miesiêczn¹ gwarancj¹ licz¹c od daty jej
sprzeda¿y.
Gwarancja nie obejmuje b³êdnego dzia³ania i uszkodzeñ pipety
powsta³ych na skutek jej u¿ytkowania niezgodnego z Instrukcj¹
U¿ytkowania.
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12. SERWIS W MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.
W ramach serwisu wykonujemy naprawy, przegl¹dy, konserwacje
i rekalibracje pipet.
Ka¿dorazowo do przesy³anej do serwisu pipety nale¿y do³¹czaæ
wype³niony druk „Zg³oszenie sprzêtu do przegl¹du/naprawy”
z podaniem opisu wadliwego dzia³ania pipety i oczekiwanym
zakresem us³ug. Druk znajduje siê w opakowaniu pipety oraz na
stronie www.medlab-products.com.pl, w zak³adce „Informacje u¿ytkowe - Zg³oszenie sprzêtu do przegl¹du/naprawy”.
Bez wype³nionego i podpisanego oœwiadczenia u¿ytkownika pipeta
nie zostanie przyjêta do naprawy ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
pracowników serwisu.
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13. DANE TECHNICZNE PIPET
*- koñcówki wspó³pracuj¹ce opisano w rozdziale 14 na stronach 18 i 19

13.1. MLPetteS™-F - pipety sta³opojemnoœciowe
Symbol
katalogowy

Pojemnoœæ
nominalna

Koñcówki
wspó³pracuj¹ce*

[µl]
85S-0005-1

5

A, B, N, M

85S-0010-1

10

A, B, N, M

85S-0020-0

20

C, D, E, F, G, O, P, R, S

85S-0025-0

25

C, D, E, F, G, O, P, R, S

85S-0050-0

50

C, D, E, F, G, P, R, S

85S-0100-0

100

C, D, E, F, G, R, S

85S-0200-0

200

D, E, F, G, S

85S-0250-0

250

H, I, T

85S-0500-0

500

H, I, T

85S-1000-0

1000

H, I, T

85S-2000-0

2000

J

85S-5000-0

5000

J

13.2. MLPetteS™-V - pipety zmiennopojemnoœciowe
Symbol
Nominalny zakres Dzia³ka
katalogowy
pojemnoœci
elementarna
[µl]

Koñcówki
wspó³pracuj¹ce*

[µl]

86S-0010-1

0,5 - 10

0,1

A, B, N, M

86S-0022-0

2 - 20

0,5

C, D, E, F, G, O, P, R, S

86S-0050-0

5 - 50

86S-0101-0

10 - 100

0,5

C, D, E, F, G, P, R, S

1

C, D, E, F, G, R, S

86S-0202-0

20 - 200

1

D, E, F, G, S

86S-1001-0

100 - 1000

5

H, I, T

86S-5000-0

1000 - 5000

50

J

13.3. MLPetteS™ - pipety wielokana³owe
Symbol
katalogowy

Iloœæ
kana³ów

Nominalny zakres
pojemnoœci

Dzia³ka
elementarna

[µl]

[µl]

88S-0805-0

8

5 - 50

88S-0830-0

8

50 - 300

88S-1205-0

12

5 - 50

88S-1230-0

12

50 - 300

0,5
5
0,5
5

Powy¿sze wyniki otrzymano w laboratorium producenta sprawdzaj¹c
wod¹ destylowan¹ jakoœci 3 wed³ug DIN ISO 3696, uwzglêdniaj¹c
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B³¹d
dok³adnoœci
A
[%]

B³¹d
powtarzalnoœci
P
[%]

Zmiana kalibracji
[µl na 1/4 obrotu
pokrêt³a
kalibracyjnego]

±1,3

1,2

0,25

±0,8

0,8

0,25

±0,6

0,5

1,25

±0,5

0,3

1,25

±0,5

0,3

1,25

±0,5

0,3

5

±0,4

0,2

5

±0,4

0,2

25

±0,3

0,2

25

±0,3

0,2

25

±0,3

0,15

125

±0,3

0,15

125

B³¹d
dok³adnoœci
A
[%]

B³¹d
powtarzalnoœci
P
[%]

Zmiana kalibracji
[µl na 1/4 obrotu
pokrêt³a
kalibracyjnego]

±2,5 - ±1,0

1,5 - 0,8

0,25

±3,0 - ±0,9

2,0 - 0,4

1,25

±2,0 - ±0,6

2,0 - 0,3

1,25

±3,0 - ±0,8

1,5 - 0,15

5

±3,0 - ±0,6

1,0 - 0,15

5

±2,0 - ±0,6

0,7 - 0,2

25

±0,7 - ±0,5

0,3 - 0,15

125

Koñcówki
wspó³pracuj¹ce*

B³¹d
B³¹d
Zmiana kalibracji
dok³adnoœci powtarzalnoœci [µl na 1/4 obrotu
A
P
pokrêt³a
[%]
kalibracyjnego]
[%]

D, E, G, P, R, S

±3,0 - ±1,0

2,0 - 0,5

1,25

G

±1,5 - ±0,7

0,8 - 0,25

5

D, E, G, P, R, S

±3,0 - ±1,0

2,0 - 0,5

1,25

G

±1,5 - ±0,7

0,8 - 0,25

5

pipety z koñcówkami Medlab-Products Sp. z o.o. w temp. 22°C±0,5°C
zmiany gêstoœci wody w funkcji temperatury.
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14. KOÑCÓWKI I AKCESORIA DO PIPET
14.1. Koñcówki w paczkach
Nazwa (opis) produktu

Kod

A Mikrokoñcówki typu Eppendorf Cristall o pojemnoœci 0,1 µl - 10 µl - bezbarwne
B Mikrokoñcówki typu Gilson Pipetman o pojemnoœci 0,1 µl - 10 µl - bezbarwne
C Koñcówki kapilarne o pojemnoœci do 200 µl - bezbarwne
D Koñcówki o pojemnoœci do 200 µl, typu Eppendorf - bezbarwne/¿ó³te
E Koñcówki o pojemnoœci do 200 µl, typu Gilson - bezbarwne/ ¿ó³te
F Koñcówki o pojemnoœci do 250 µl, extra long - bezbarwne
G Koñcówki o pojemnoœci do 300 µl, ze znacznikami pojemnoœci - bezbarwne
H Koñcówki o pojemnoœci do 1000 µl, typu Eppendorf - bezbarwne/niebieskie
I Koñcówki o pojemnoœci do 1000 µl, typu Gilson - niebieskie
J Koñcówki o pojemnoœci do 5000 µl, typu Medlab - bezbarwne

14.2. Koñcówki w pude³kach
Nazwa (opis) produktu

Kod

A Mikrokoñcówki typu Eppendorf Cristall o pojemnoœci 0,1 µl - 10 µl - bezbarwne
B Mikrokoñcówki typu Gilson Pipetman o pojemnoœci 0,1 µl - 10 µl - bezbarwne
C Koñcówki kapilarne o pojemnoœci do 100 µl - bezbarwne
D Koñcówki o pojemnoœci do 200 µl, typu Eppendorf - bezbarwne/¿ó³te
E

Koñcówki o pojemnoœci do 200 µl, typu Gilson - bezbarwne/¿ó³te
spakowane po 960 szt. (8x12 + 8x12) w 5 pude³kach zestawionych w stos

E

Koñcówki o pojemnoœci do 200 µl, typu Gilson - bezbarwne/¿ó³te
spakowane po 96 szt. (8x12) w pude³ku do autoklawowania

G

Koñcówki o pojemnoœci do 300 µl, ze znacznikami pojemnoœci - bezbarwne
spakowane po 960 szt. (8x12 + 8x12) w 5 pude³kach zestawionych w stos

H Koñcówki o pojemnoœci do 1000 µl - bezbarwne / niebieskie
M Mikrokoñcówki typu Eppendorf Cristall o pojemnoœci 0,5 µl - 10 µl - bezbarwne
N Mikrokoñcówki typu Gilson Pipetman o pojemnoœci 0,1 µl - 10 µl - bezbarwne
O Koñcówki o pojemnoœci do 20 µl, typu Gilson - bezbarwne
P Koñcówki o pojemnoœci do 50 µl, typu Gilson - bezbarwne
R Koñcówki o pojemnoœci do 100 µl, typu Gilson - bezbarwne
S Koñcówki o pojemnoœci do 200 µl, typu Gilson - bezbarwne
T Koñcówki o pojemnoœci do 1000 µl, typu Gilson - bezbarwne

14.3. Akcesoria
Nazwa (opis) produktu
Statyw do pipet czteromiejscowy, szeregowy
Statyw do pipet szeœciomiejscowy, obrotowy
Statyw do pipet wielokana³owych, jednomiejscowy
Pojemniki-rynienki do dozowania cieczy pipetami wielokana³owymi

W ofercie znajduj¹ siê równie¿ pojemniki i pude³ka na koñcówki.
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e

Symbol katalogowy

Uwagi

80-0010-0

d³ugoœæ ok. 45 mm

80-0010-1

d³ugoœæ ok. 31 mm, znaczniki na 2 i 10 µl

80-0104-0

pojemnoœæ kapilary 4 µl

80-0100-0/1/1E

0 - bezbarwne, 1 - ¿ó³te, E - klasa "ECONOMY"

80-0200-0/1/1E

0 - bezbarwne, 1 - ¿ó³te, E - klasa "ECONOMY"

80-0250-0

d³ugoœæ ok. 90 mm

80-0300-0

znacznik na 10, 50, 100, 200 µl

80-1000-0/1/1E

0 - bezbarwne, 1 - niebieskie, E - klasa "ECONOMY"

80-1001-1E

1E - niebieskie, klasa "ECONOMY”

80-5000-0

umo¿liwiaj¹ pobieranie z probówek Ø12 mm

Symbol katalogowy

Uwagi

80-0010-8

koñcówki 80-0010-0 w pude³ku

80-0011-8

koñcówki 80-0010-1 w pude³ku

80-0104-8

koñcówki 80-0104-0 w pude³ku

80-0100-8/9

koñcówki 80-0100-0/1 w pude³ku

80-0200-5/6

koñcówki 80-0200-0/1 w pude³ku

80-0200-8/9

koñcówki 80-0200-0/1 w pude³ku

80-0300-5

stosuj¹c koñcówki do pipet 88P-0830-0
i 88P-1230-0 w zale¿noœci od techniki
dozowania mo¿na pobieraæ
300 µl - technik¹ dozowania bezpoœredniego
250 µl - technik¹ dozowania rewersyjnego

80-1000-8/9

koñcówki 80-1000-0/1 w pude³ku

81-0010-0FMS
81-0011-0FMS
81-0020-0FMS
81-0050-0FMS
81-0100-0FMS

czyste molekularnie,
sterylizowane radiacyjnie (ja³owoœæ SAL ł6),
z filtrami,
spakowane po 96 szt. (8x12) w pude³ku.

81-0200-0FMS
81-1000-0FMS

Symbol katalogowy

Uwagi

85-9104-2

z pleksi, zielony

85-91K6-0

z tworzywa ABS, szary

88-9000-0

z pleksi, bezbarwny
poj. ca³kowita 40 ml, wym. zewn.: d³. 149 mm,
wys. 26 mm, szer. 61 mm, z PP, bia³e, autoklawowalne

88-8040-1

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce oferowanych wyrobów znajdziecie
Pañstwo na naszej stronie www.medlab-products.com.pl, w zak³adce
„Nasza oferta - Produkty do pipetowania i dozowania cieczy”.
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MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.
05-090 Raszyn, ul. Ga³czyñskiego 8
Dzia³ Sprzeda¿y i Obs³ugi Klienta:
tel.: 22 720 35 04
Dzia³ Handlowy:
tel.: 22 720 49 88
fax: 22 846 29 26
e-mail: mlp.biuro@medlab-products.com.pl
www.medlab-products.com.pl

