
Calibra 832                                                                                                                                                                     Verze 1312CZ 

Strana 1 (celkem 4) 

 

 

 

CALIBRA 832  
Digitální makropipeta                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Bezpečnostní upozornění 

 Čtěte pozorně návod k použití, uchovejte pro budoucí potřebu 

 Dodržujte všechna doporučení výrobce a návody pro manipulaci a údržbu  

 Zjistěte si a dodržujte všechny směrnice spojené se zacházením s potenciálně nebezpečnými 
tekutinami 

 Před prvním použitím pipetu prozkoušejte 

 K čištění pipety nepoužívejte drsné nebo agresivní prostředky (aceton) 

 Používejte pouze k zamýšlenému účelu použití 

 Mějte na paměti únavu rukou při opakovaném pipetování a možné zdravotní následky (jako je RSI – 
poškození z opakovaného namáhání) 

 
 

Popis 
Calibra 832® je nastavitelná makropipeta se vzduchovým vytlačováním určená ke správnému, 
přesnému a lehkému dávkování objemů od 0,2-2 ml a 1-10 ml. Její jedinečný, patentovaný Solid 
Calibration® Twin Cam Systém zajišťuje jak digitální nastavení, tak i digitální zobrazení objemu. Je 
zhotovena z nekorozních a chemicky odolných materiálů. 
Celá pipeta je autoklávovatelná při 121 oC. 
Kapalina je nasávána do jednorázové špičky (u modelu 0,2-2 ml je také možnost Pasteurovy pipety – 
adaptér je součástí balení). Pipeta je vybavena tlačítkem na uvolňování špiček. 
Každá pipeta je individuálně kalibrována a certifikát je přiložen.  
 
 

Nastavení dávkovaného objemu (obr. 1) 
Dvě kruhové stupnice spojené s předem nakalibrovanými kroky se otáčejí v okénku pipety. Postup: 
1. Stlačte píst až ucítíte odpor (střední zarážka) a zajistěte jej v této poloze pootočením ve směru 

hodinových ručiček 
2a. Otáčením kolečka pod tlačítkem pístu v libovolném směru si nastavte požadovaný objem. 
2b. Vysuňte kolečko a nastavte druhou část požadovaného objemu. 
3   Zasuňte zpět kolečko pod tlačítkem pístu, uvolněte tlačítko jeho pootočením zpět, tj. proti směru 
hodinových ručiček. 
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Držení pipety (obr. 2) 
Ergonomický tvar pipety Calibra® zaručuje značné snížení míry únavy při práci. Pipetu „zavěste“ na 
ukazováček za držák  tak, abyste palcem mohli snadno tisknout píst  v celém rozsahu a zároveň 
snadno ovládali uvolňovač špiček. 

 

 

 

Výběr špiček a filtrů 
Používejte pouze špičky o objemu 2 nebo 10 ml doporučené výrobcem pro daný typ pipety. Tyto špičky 
jsou autoklávovatelné a dodávají se jako sterilní i nesterilní, s filtrem nebo bez filtru. Jsou vyrobeny 
z čistého bezbarvého PP bez obsahu kovů, jsou autoklávovatelné při 121oC. Pro použití Pasteurových 
pipet je k pipetě 0,2-2 ml dodávám speciální adaptér pro Pasteurovy pipety o průměru 6,5-7,2 mm. Lze 
také použít skleněné P. pipety pro manipulaci s kapalinami reagujícími s PP. Bližší informace str. 4 
originálního návodu. 
 

Kontrola těsnosti 
Těsná vzduchová komora je nezbytným předpokladem přesného pipetování. Její netěsnost se projevuje 
tvorbou kapek na hrotech špiček, popř. samovolným vytékáním obsahu během práce. Při potížích je 
potřeba věnovat pozornost těmto možným příčinám 

 Správný výběr špiček 
 Opotřebované vnitřní pouzdro 
 Opotřebované těsnění (O-kroužek) 

Netěsnost se obvykle eliminuje změnou špiček. Pokud problém přetrvává, vyměňte O-kroužek. Za 
normálních podmínek probíhá opotřebení O-kroužku velmi pomalu, rychlejší je v případě častého 
autoklávování. V tomto případě proto doporučuje provádět častější kontrolu těsnosti. Dále je možné 
vyměnit opotřebené vnitřní pouzdro. 
 
 

Pipetování (obr. 3) 
Nasaďte nové čisté špičky. 
Dávkování (forward pipetting) 

 Zmáčkněte píst do prvního odporu 
Špičku ponořte 2 – 3 mm pod hladinu, počkejte cca 2 sec a plynule pouštějte píst. Hrotem proti 
stěně nádoby vyjměte špičku z kapaliny. 

 Proti stěně nádoby, do které chcete kapalinu napipetovat, umístěte špičku, píst zmáčkněte až 
do prvního odporu  a držte v této poloze 

 Až kapalina vyteče ze špičky, zmáčkněte píst na doraz 

 Zmáčknutím injektoru E uvolňete špičku. 
 
Pipeta umožňuje i reverzní pipetování. 
 

Kalibrace  
Každá pipeta  Calibra ® byla nakalibrována ve výrobě a individuálně zkontrolována. Certifikát přiložený ke 
každé pipetě obsahuje kontrolní data, výrobní číslo a identifikaci pracovníka, který kontrolu prováděl. 
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Kalibrace se provádí při konstantní teplotě (+0,5oC) v rozmezí 20-25oC, redestilovanou vodou podle ISO 
8655. 
Za normálních podmínek pipeta vybavená Solid Calibration nevyžaduje rekalibraci.   Po výměně součástek 
doporučujeme provést gravimetrickou kalibraci podle výšeuvedené normy. 
Kalibrace v laboratoři (Obr. 4) 
Ta je nutná především v případě, že jsou pipetovány husté nevodné roztoky. 

a) Odstraňte krycí víčko 
b) Opatrně točte kalibračním klíčem ve směru hodinových ručiček ke snížení a proti směru ke zvýšení 

objemu. Po každém otočení si ověřte nastavený objem. 
Po ukončení kalibrace nasaďte krycí víčko. 

 
 

 
 

Údržba 
Calibra® 822  pipety jsou konstruovány tak, aby mohly být dlouhodobě používány pouze s minimální 
údržbou a servisem. Pro dlouhou životnost doporučujeme: 

 Součásti volumetrického modulu se mohou čistit alkoholem nebo namáčet do dekontaminačního či 
desinfekčního prostředku. Všechny očištěné součásti je pak nutné před kompletací dobře 
opláchnout a vysušit. K odstranění zvlášť silně ulpělých nečistot je možné použít ultrazvukovou 
lázeň. 

 Těsná vzduchová komora je nezbytným předpokladem přesného pipetování. Její netěsnost se 
projevuje tvorbou kapek na hrotech špiček, popř. samovolným vytékáním obsahu během práce. Při 
potížích je potřeba věnovat pozornost těmto možným příčinám 

 Správný výběr špiček 
 Opotřebované vnitřní pouzdro 
 Opotřebované těsnění ( O-kroužek) 

 

Sterilizace 
Konstrukce pipety umožňuje opakovanou sterilizaci v autoklávu při teplotě 121 oC (20 minut). Pipety je 
možno sterilizovat vcelku. Před sterilizací nastavte na pipetě největší objem.Při sterilizaci se pipety 
pokládají do sterilizátoru ve vodorovné poloze bez kontaktu s kovovými částmi. Před dalším použitím je 
nutné pipety vychladit a usušit. Pokud po autoklávování píst drhne, promažte jej. Po 50 sterilizačních 
cyklech doporučujeme ověřit těsnost a přesnost. Opakované autoklávování může způsobit změnu barvy. 
Kovové nástavce 2 10 µl pipety může být při mikrobiologických operacích krátce ožehnut. Správná 
sterilizace a její výsledky jsou v odpovědnosti uživatele. 

 

Záruka  
Na pipetu 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. Opravy a náhrady částí neprodlužují záruku. 

Před zasláním pipety na záruční nebo pozáruční opravu vždy proveďte její dekontaminaci. 
 
Performance data – viz originální návod. 
 
Popis pipety a náhradních dílů -  Viz originální návod. Náhradní díly objednávejte pod anglickým názvem. 
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