
Tranquilidade total

Serviço de calibração de pipetas e dispensadores



A Eppendorf fornece serviços de reparação, calibração e manutenção de pipetas, dispensadores e sistemas de tratamentos de 
líquidos, segundo regulado pela norma internacional EN ISO 8655. Esta norma define o equipamento e as condições que um 
laboratório de calibração deve possuir, incluindo as condições ambientais necessárias para garantir que a verificação e a calibração 
são realizadas de acordo com o estabelecido e, consequentemente, que as suas pipetas e dispensadores funcionem da melhor 
forma.

5 condições para executar uma correta calibração

A EN ISO 8655 estabelece que:
1. A incerteza da medida deve ser aceitável

A medida da incerteza está definida como sendo um valor 
quantitativo que representa um nível de dúvida ou erro 
de medida potencial, como consequência de influências        
externas.

2. Metodologia
O método mais adequado para realização de medições 
em sistemas operados por êmbolo é o método gravimé-
trico. Por essa razão, é importante que a balança utilizada 
para realização das medições cumpra com os requisitos 
mínimos, dependendo do conjunto de volumes que se 
pretende verificar. Os parâmetros estabelecidos definem 
também o número mínimo de medidas que se devem re-
alizar para que os valores obtidos sejam estatísticamente 
válidos.

4. Erros máximos permitidos
Os erros máximos permitidos em pipetas manuseadas 
por êmbolo estão claramente definidas pela normativa 
EN ISO 8655. Esta estabelece o erro sistemático e o ale-
atório máximo permitido num instrumento, no intervalo 
de 1-10.000 µL. Fabricantes de pipetas, como nós, esta-
belecem as próprias tolerancias abaixo do que estabe-
lece a norma, o qual supõe um grande desafio para os 
laboratórios de calibração.

Volume selecionado do 
instrumento a verificar

 V

Resolução 
mg

Reprodutibilidade e
linearidade

mg

Incerteza da 
medida tabelada 

mg

1 µ ≤ V ≤ 10 µ 0,001 0,002 0,002

10 µ ≤ V ≤ 100 µ 0,01 0,02 0,02

100 µ ≤ V ≤ 1000 µ 0,1 0,2 0,2

1 mL  ≤ V ≤ 10 mL 0,1 0,2 0,2

10 mL  ≤ V ≤ 200 mL 1 2 2

5. Condições ambientais de um laboratório de calibração
Para que as medições sejam consideradas válidas pela norma EN ISO 8655, devem ser realizadas num meio rigorosamente  
controlado, sem vibrações e com as seguintes condições mínimas:

3. Requisitos do processo
A norma EN ISO 8655 define um protocolo detalhado 
para realizar as medições. Este protocolo inclui usar 
pontas do mesmo fabricante que a pipeta em uso, o 
pré-humedecimento da ponta, a técnica de aspiração e 
dispensação, o recipiente de dispensação, o número de 
medidas (10 medidas em 3 volumes no caso de pipetas 
variáveis), a determinação das condições ambientais e 
a duração do ciclo de medida.

> Temperatura-Constante +/- 0,5 ºC, 15-30  ºC

> Humidade relativa superior a 50%

> Sem correntes de ar

> Controlo da pressão atmosférica

> Sem correntes estáticas

> Sem evaporação ambiental

> Sem vibração



Programa Eppendorf Standard Premium ISO 17025*

Inspeção inicial √ √ √

Descontaminação biológica e química √ √ √

Mudança de vedantes (se necessário) √ √ √

Medidas em 3 volumes com 10 medidas por volume √ √ √

Informação do serviço √ √ √

Peças incluídas (exceto manuseador, motor e placas de circuito) √

Portes de envio Grátis a partir de 6 pipetas Grátis Grátis a partir de 6 pipetas

Normativa ISO 8655 ISO 8655 ISO/IEC 17025

Preços e Referências Standard P.V.P. €*2 Premium P.V.P. €*2 ISO 17025 P.V.P. €*2

Pipeta Monocanal fixa 0050 600.017 45,00 € 0050 600.025 75,00 € 0082 000.000 60,00 €

Pipeta Monocanal variável/Dispensadores 0050 600.076 45,00 € 0050 600.084 90,00 € 0082 000.001 62,00 €

Pipeta Multicanal 4/8 0050 600.122 120,00 € 0050 600.092 190,00 € 0082 000.002 145,00 €

Pipeta Multicanal 12 0050 600.130 140,00 € 0050 600.033 260,00 € 0082 000.003 182,00 €

As suas pipetas como novas

Calibre 4, pague 3! 

Durante mais de 70 anos, a Eppendorf tem sido o fornecedor líder em sistemas de tratamento de líquidos, como dispositivos 
de pipetagem e consumíveis. A nossa filosofia extende-se para além dos nossos produtos e por isso, também oferecemos um 
serviço de calibração e manutenção para pipetas e dispensadores, certificado e de alta qualidade.

Aproveite esta promoção para calibrações de pipetas Standard, 
Premium e ISO 17025. Envie-nos 4 pipetas e oferecemos-lhe a 
calibração de menor valor!*3 Lembre-se que se enviar 6 ou mais 
pipetas, os portes são gratuitos.

A precisão e a exatidão das pipetas são importantes para a qualidade 
de todos os resultados no seu trabalho. A manutenção e calibração 
regulares asseguram a qualidade dos seus resultados.

*3 Válido para Portugal até 31/12/2019.

*  Serviço realizado por provedores acreditados. Mais informações em www.eppendorf.com/iso17025

*2 IVA não incluído nos preços.
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