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Dobrý technický stav pipet představuje důležitý 
parametr pro zajištění kvality výsledků. Pravidelná 
údržba, kalibrace a seřízení zaručuje, že budou vaše 
pipety a dávkovače i nadále poskytovat správné 
výsledky.

Naše nová, strukturovaná a variabilní nabídka služeb 
zahrnuje důkladnou kontrolu pipet, díky které jsou 
včas vyměněny snadno opotřebovatelné díly, 
jako je např. těsnění.

Zajistíme Vám kvalitní servis - seznamte se 
s nabídkou. A nebo nám řekněte, co potřebujete.

Nabízíme důkladnou údržbu pipet prováděnou našimi certifikovanými techniky.

Kalibrační laboratoř, certifikovaná podle ISO 17025:2018, 
nabízí služby od základních po prémiové.

Služby kalibrační laboratoře

Kvalita servisu pipet prováděného firmou Eppendorf
>  75 let odbornosti a zkušeností výrobce, týkajících 
   se přístrojů, spotřebního materiálu a služeb
>  Pipety jsou testovány a seřízeny ve shodě s normou 

ISO 8655
> Kalibrační laboratoře akreditované podle ISO 17025 
   v 19 zemích
>  Transparentní a modulární nabídka služeb

Podívejte se na video:
www.eppendorf.com/pipette-video
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Kalibrační balíčky - informace pro objednání
Název Kontrolní měření 

"Jak přišlo"
Kalibrační měření 
"Jak odchází"

Dekontaminace 
povrchu

Kontrola, čištění, 
promazání3) 

před kalibrací

1kanálová 
pipeta/
dávkovač

8kanálová 
pipeta

12kanálová 
pipeta

16kanálová
pipeta

24kanálová 
pipeta

ISO 8655 
včetně  
preventivní 
údržby

10 měření na 3 
hladinách objemu1)

zahrnuto zahrnuto 0082 000 142 0082 000 165 0082 000 166 0082 000 185 0082 000 186

3x4  
včetně  
preventivní  
údržby

4 měření na 3 
hladinách objemu1)

zahrnuto zahrnuto 0082 000 141 0082 000 163 0082 000 164 0082 000 183 0082 000 184 

Akreditovaná kalibrace - informace pro objednání 
Název Kontrolní měření 

"Jak přišlo"
Kalibrační měření 
"Jak odchází"

Dekontaminace 
povrchu2); kontrola, 
čištění, mazání3) 

Akreditovaná 
kalibrace 
(certifikát)

1kanálová 
pipeta/ 
dávkovač

8kanálová 
pipeta

12kanálová 
pipeta

16kanálová
pipeta

24kanálová 
pipeta

ISO 17025 
včetně  
preventivní 
údržby

10 měření na 3 
hladinách objemu1)

zahrnuto   zahrnuto 0082 000 143 0082 000 167 0082 000 168 0082 000 187 0082 000 188

ISO 17025 
Advanced

4 na testovaný 
objem1)

10 měření na 3 
hladinách objemu1) 

zahrnuto zahrnuto3) 0082 000 227 0082 000 228 0082 000 229 0082 000 230 0082 000 231

Služby kalibrační laboratoře

ISO 8655
Norma ISO 8655 stanovuje standardní kritéria, 
podle nichž by měla být pipeta kalibrována, a jaké 
limity chyb by měly být použity pro příslušný 
objem. Kritéria ISO 8655 zahrnují měření při 3 
objemech, 10 měření u každého objemu a kontroly 
prostředí v místnosti.

ISO 17025
Akreditace ISO 17025 certifikuje vysokou úroveň 
odbornosti a dodržování přísných pravidel kvality. 
Kritéria ISO 17025 zahrnují řetězec sledovatelnosti 
měřicího zařízení, hodnoty nejistoty měření a 
schválené normy kvality.

Dodržujeme striktní a ověřené postupy, a to nejen pro pipety Eppendorf.

1) Počet měření na 10 %, 50 % a 100 % nominálního objemu u pipet a dávkovačů s nastavitelným objemem. 
    U pipet s fixním objemem je měřen pouze jeden objem.    
2)  Pipety a dávkovače a obalové materiály musí být před odesláním dekontaminovány. 

Stáhněte si formulář pro dekontaminaci na www.eppendorf.com/epServices.   
3) Vnitřních částí.
  

Kvalifikace a 
certifikace


