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PRESSMEDDELANDE 

Standard Operating Procedure (SOP) för pipettkontroll – snabbt och enkelt på laboratorievågen 

Ladda ner den nya SOP-rutinen (Standard Operating Procedure) för gravimetriska pipettkontroller, 

och få steg-för-steg-anvisningar för att utföra pipettester på din laboratorievåg. 

Händer det att du hoppar över pipettestningen eftersom det är 

för besvärligt? I så fall har vi rätt SOP-rutin för dig. Så här enkelt 

är det: Allt du behöver är en våg, en behållare eller – allra helst 

– en fuktfälla, lite avjoniserat vatten samt vår kostnadsfria SOP-

rutin.

Håller du på att förbereda ett viktigt experiment? Är det viktigt att

den pipett som används i experimentet mäter otvivelaktigt rätt?

Som vi ju alla vet, händer det att pipetter tappas i golvet och att

de olika delarna slits ut. Därför är det viktigt att verifiera

pipettens funktion med hjälp av en gravimetrisk snabbkontroll,

vilket kan utföras på din laboratorievåg. Minska

pipetteringsriskerna genom att utföra snabbkontroller

regelbundet, för att upptäcka fel tidigt och slippa obehagliga

överraskningar vid nästa kalibrering.

Så tester du pipetten snabbt och enkelt 

Följ steg-för-steg-anvisningarna i vår kostnadsfria SOP-rutin. SOP-rutinen beskriver hur du använder 

en laboratorievåg för att utföra regelbundna pipettkontroller, men är även utformad för att ge 

vägledning genom utförligare pipettestning med vågen. SOP-rutinen baseras på specifikationerna 

enligt ISO 8655-6 för gravimetrisk testning, och innehåller instruktioner för beräkning av genomsnittlig 

volym, noggrannhet (genomsnittligt fel) och precision (standardavvikelse). Absoluta och relativa 

värden för största tillåtna fel utifrån volym anges också i rutinen, även detta i enlighet med ISO 8655-

2. 

Dra fördel av ett snabbt sätt att upptäcka bristfälliga pipetter och rensa bort dem från laboratoriet. 

Eliminera fel som annars förblir oupptäckta fram till nästa kalibrering. 

Ladda ner guiden nu 

https://www.mt.com/se/sv/home/library/standard-operations-procedures/laboratory-weighing/SOP_pipette-quick-checks.html?cmp=af_GLO_press%20release_LAB-WGH_OTH_SEO_PipCheck_20180710
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För frågor, vänligen kontakta: 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens 
största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, 
industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom 
tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för 
automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. 
Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för 
användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på 
www.mt.com.  
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