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PROFILLERTM  435 
Manuální pipetovací nástavec 

 

 

Návod k použití 
 

 

Bezpečnostní upozornění 
 Čtěte pozorně návod k použití 

 Dodržujte všechna doporučení výrobce a návody pro manipulaci a údržbu 

 Zjistěte si a dodržujte všechny směrnice spojené se zacházením 

s potenciálně nebezpečnými tekutinami 

 Před každým použitím dávkovač prozkoušejte 

 Při každém použití dávkovač důkladně promyjte a vysušte 

 K čištění dávkovače nepoužívejte drsné nebo agresivní prostředky  

 Nepoužívejte dávkovač k dávkování kapalin nekompatibilních se 

silikonem, PP a ABS, ASA, SAN kopolymery. 

 Zabraňte nasátí kapalin do dávkovače. 

 

 

Popis  
PROFILLERTM je jednoduchý manuální dávkovač určený pro pipetování široké škály kapalin za použití pipety. Dávkovač je 

kompatibilní se skleněnými nebo plastovými pipetami v rozsahu 1 – 100 ml a je vhodný pro praváky i leváky. 

 

Práce s dávkovačem 
Nasazení pipety 

Zmáčkněte balonek a opatrně bez použití síly nasaďte pipetu do držáku. 

Plnění pipety 

Držte dávkovač s pipetou ve svislé poloze, špičkou pipety dolů. Ponořte špičku pipety do kapaliny. Zmáčkněte pákové tlačítko 

směrem nahoru za současné kontroly výšky sloupce kapaliny v pipetě. Jestliže je potřeba během plnění další aspirace, je možné 

balonek opět zmáčknout. Správnou hladinu (polohu menisku) upravte pomocí zmáčknutí pákového tlačítka směrem dolů.  

Dávkování 

Pipetu umístěte do příslušné nádoby špičkou proti stěně a zmáčkněte pákové tlačítko směrem dolů. 

„Plnící“ pipeta – až se meniskus ustálí, počkejte dobu doporučenou na pipetě (např. EX+10s), až poté je rozplnění kompletní 

„Vyfoukávací“ pipeta – až se meniskus ustálí, zmáčkněte balonek a vyfoukněte zbytek kapaliny z pipety 

Vyjmutí pipety: chyťte pipetu a za jemného otáčení vyjměte pipetu z držáku. 

 

Těsnost 
Udržujte dávkovač v dobrých podmínkách. Těsnost ověřte naplněním pipety na polovinu jejího nominálního objemu, pokud po 

naplnění dochází k odkapávání tekutiny, indikuje to netěsnost. Zkontrolujte silikonový držák pipety a filtr. 

 

Údržba 
Nenasávejte kapaliny do dávkovače. Pokud je vnitřní PTFE filtr vlhký nebo znečištěný, je potřeba jej vyměnit. Vyberte si filtr 

podle vaší potřeby (0,2 nebo 0,45 µm), rozšroubujte dávkovač podle nákresu a vyměňte filtr. 

Dávkovací nástavec není s výjimkou silikonového držáku pipety autoklávovatelný. 

 

Záruka  
Na pipetu ACURA manual je poskytována záruka po dobu uvedenou na QC certifikátu na vady materiálu nebo závady způsobené 

ve výrobě. Závady způsobené nedodržením návodu k použití, bezpečnostních upozornění nebo podmínek pro autoklávování jsou 

z této záruky vyloučeny. 

Před zasláním pipety na záruční nebo pozáruční opravu vždy proveďte její dekontaminaci. 
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Informace pro objednávky 

 
 

Složení a náhradní díly 
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