
Pipettide hooldus

Kiirjuhend

Pipettide igapäevane puhastamine

Puhastamine & dekontamineerimine

Pipeti välispinna puhastamine
1. Eemaldage pipetist Safe-Cone filter (kui on kasutusel). Filtri vahetamiseks eemalda opereerimisnupult
värviline kork ning vajuta nupp lõpuni alla, filter eemaldub ise.
2. Puhastage õrnalt pipeti pind desinfitseeriva ainega niisutatud lapiga. Niisutamiseks võib kasutada näiteks
70% etanooli või õrna pesuvahendit ning pehmet ebemevaba riiet. Pöörake erilist tähelepanu pipeti koonuse
puhastamisele. 
3. Pärast puhastamist laske etanoolil kuivada või eemaldage pipetilt pesuvahend kasutades puhta (Tüüp III)
veega või destilleeritud veega niisutatud lappi, seejärel pühkige kuivaks. 
4. Paigaldage pipetti uus Safe-Cone filter. Filtrit on soovitatav vahetada üldjuhul iga 50-250 pipeteerimise
järel ning iga kord, kui filter peaks vedelikuga kokku puutuma (või vastavalt tööspetsiifikale).

Pipeti alumise osa puhastamine Autoklaavimine
1. Kontrollige kasutusjuhendist oma pipeti
puhastamise või dekontaminatsiooni protokolli ja
valitud puhastusvahendi keemilist sobivust.
2. Kandke kindaid ja võtke pipeti alumised osad
lahti. Kontrollige rutiinselt alumisi osi kulumise
suhtes. Asendage purunenud ja/või kulunud osad
uutega või saatke pipett hooldusinsenerile. 
3. Puhastage pipeti alumised osad põhjalikult sobiva
puhastusainega ja puhastage pipeti käepideme
välimine pind. Ärge kasutage puhastamiseks
tööriistu, kuna need võivad alumiste osade pindu
kriimustada. 
4. Pärast puhastamist eemaldage pipetilt pesuaine,
valgendi või radioaktiivsust eemaldava
puhastusvahendi jäägid kasutades puhast (Tüüp III)
vett või destilleeritud vett. Kuivata pipett või lase
kuivada. 
5. Taasmäärige pipett. Kasutage ainult tootja poolt
soovitatud määret. Kontrollige pipeti töökorras
olekut gravimeetriliselt või kaalu abil.
6. Pipettide hooldust ja remonti võite tellida NOVA
inseneridelt.

1. Eemaldage pipetist Safe-Cone filter (kui on
kasutusel). Puhasta pipett etanooliga ja lase ära
kuivada. 
2. Kontrollige pipeti kasutusjuhendis olevat
autoklaavimisprotokolli, et teha kindlaks, kas pipett
on täielikult autoklaavitav või tuleb autoklaavitavad
osad lahti võtta ja eraldi autoklaavida.
3. Pange pipett või autoklaavitavad pipeti osad
sterilisatsioonikotti ja asetage kott autoklaavi. 
4. Steriliseerige temperatuuril 121 °C ja 1 baar
ülerõhul 20 minutit (252 °F, 1 atm). 
5. Pärast autoklaavimist laske pipetil jahtuda ja
kuivada enne kui asute seda kokku panema. Laske
kuivada üleöö toatemperatuuril või 3 tundi 60 °C
juures. 
6. Paigaldage pipetti uus Safe-Cone filter. 
7. Pange pipett kokku või kontrollige, kas alumised
osad on autoklaavimise ajal lahti tulnud ning
vajadusel pingutage neid. 
8. Soovitatav on pärast iga autoklaavimist pipeti
töökorras olekut kontrollida. Samuti on soovitatav
määrida pipeti kolbi või tihendit iga 10
autoklaavimise järel. 
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