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Pravidla pre zasielanie pipiet a dávkovačov na kalibráciu alebo servis 

 

Pravidla boli vytvorené pre ochranu Vášho vlastníctva, pre zaistenie čo najbezpečnejšej 

manipulácie s pipetami a ochranu servisných pracovníkov pred infekčnými 

a nebezpečnými látkami.  

Je preto našim spolčeným záujmom ich dodržiavanie. 

 

 

1. Pipety pre kalibráciu alebo opravy pred odoslaním vyčistite a dekontaminujte. 

 

2. Pipety riadne zabaľte, aby bola zaistená čo najbezpečnejšia preprava (použite pevnú krabicu 

a bublinkový igelit, polystyrénové peletky a i.). Príjemca neručí za škody vzniknuté nedostatočným 

zabalením. 

 

3. K pipetám priložte vyplnenú objednávku. Môžete použiť formulár, ktorý je k dispozícii na: 

www.eppendorf.sk -> Servis a podpora -> Kalibrácia a servis pipiet (alebo do Vášho formulára 

objednávky spíšte požadované údaje vrátane potvrdenia o dekontaminácii). 

 

4. U pipiet Eppendorf je v rámci kalibrácie taktiež vykonaná základná údržba a kontrola (tesnosť, 

premazanie) alebo podľa požiadaviek minimálny servis (v celkové výške do ceny uvedenej 

v objednávkovému formulári) 

 

5. Kalibrácia pipiet musí byť vykonaná s typom špičiek, ktoré používate. Údaj o použitých špičkách 

je zaznamenaný v kalibračnom liste. Kalibrácia pipiet výrobcu Eppendorf je vykonávaná štandardne 

s originálnymi špičkami Eppendorf epT.I.P.S.  

Pokiaľ používate špičky iného výrobcu, potom k pipetám priložte dostatočný počet týchto špičiek:  

a) pre pipety s fixným objemom 15 špičiek 

b) pre pipety s nastaviteľným objemom 3 x 15 špičiek 

c) pre multikanálové pipety: 3 x 15 špičiek x počet kanálov 

Zvyšné špičky vraciame s pipetou naspäť. 

 

6. Predanie pipiet môže byť vykonané prostredníctvom Českej pošty alebo akejkoľvek zásielkovej 

služby, po dohode tiež osobne naším pracovníkom. 

 

Objednávky kalibrácie: 

 

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. 

Kalibrační laboratoř 

Voděradská 2552/16 

251 01 Říčany u Prahy 

 

http://www.eppendorf.cz/

