
Pipeteerimisvigade vältimine
Puhastage ja kontrollige oma
pipetti iga päev

Kontaminatsioonivaba pipett aitab kaasa
pipeteerimise täpsusele, seega on oluline
pipetti puhastada enne ja pärast iga
kasutamist. 
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Tea õigeid pipeteerimistehnikaid
Eelniisuta pipetiotsik
Vedeliku aspireerimisel hoidke
pipetti verikaalselt
Aspireerimise käigus liigutage otsik
kergelt vedelikku 
Vedelikku väljutades hoidke pipetti
45 kraadise nurga all
Tõmmake pipett välja vastu anuma
külgseina tõmmates

Kasutage sobivat pipetti
Oluline on kasutada pipetti, mille
maksimaalne maht on kõige lähedasem
mahule, mida kavatsete aspireerida ja
väljutada. Testimise täpsus suureneb, kui
kasutatav maht on lähedane
nominaalmahule. 
Näiteks: kui teil on vaja väljastada 20 µL,
siis 200 µL pipett on vähem täpne kui
20µL pipett, mis oleks selle mahu jaoks
ideaalne. 

Kasuta perfektselt sobivaid
pipetiotsikuid

Tagamaks täpsed ja reprodutseeritavad
tulemused, valige pipetiotsikud, mis
sobivad pipetiga ideaalselt ja on
lekkekindlad. Jälgige pipeti tootja juhiseid
sobivate pipetiotsikute osas, et pipeti
koonuse ja otsiku vahel oleks hea tihendus.
Lekkivad või mittesobivad otsikud võivad
anda pipeteeritavas mahus kuni 50% vea. 

Laske oma pipetil keskkonnaga
kohaneda

Kui muudate pipeteerimisel
keskkonnatingimusi või -temperatuuri,
on soovitatav lasta oma pipetil ja teistel
testimisseadmetel uues keskkonnas
aklimatiseeruda. Nii tagate, et
keskkonnatingimused mõjutaksid teie
tulemusi võimalikult vähe. 

Tee puhkepause
Kui tunnete end ülekoormatult, tehke
võimaluse korral pause. Teie tulemused
näitavad seda, kui meel, lihased ja silmad
on puhanud; väsimus võib soodustada
lohakust ja eksimusi. Kui teete ajatundlikku
testi ja puhkepausi ei ole võimalik teha,
pidage meeles hoida õiget kehahoiakut
(küünarnukid sees ja käed ees).    

Pipettide hoiustamine ja käsitlemine

Kasutage hoiustamiseks pipetialust

Kasutage pipetialust, et hoida pipette
vertikaalselt ja seeläbi vältida pipettide
saastumist. Lisaks võimaldab alus
pipettide hõlpsat leidmist.  

Enne kasutamist puhastage ja
desinfitseerige pipetid 

Puhastamine ei ole keeruline - lihtsalt
pühkige pipeti välispind 70% etanooliga.
Eriti hoolsalt puhastage pipeti alumist
osa.  

Ärge keerake pipeti mahunuppu üle
ettenähtud vahemiku

Pipeti mahunupu keeramine üle
ettenähtud vahemiku võib pipetti
kahjustada. Kui keerate kogemata
mahunupu üle, siis kontrollige, kas pipett
vajab uuesti kalibreerimist.  

Kalibreerige pipette iga 6 või 12 kuu
järel 

Pipette tuleks kalibreerida iga 6 või 12
kuu järel sõltuvalt pipeti kasutus-
sagedusest ja teie labori nõuetest.
Kontrollige tootja või auditeerimisasutuse
juhiseid ja koostage vastav
hooldusgraafik ning kommunikeerige
seda kõigile kasutajatele.
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