Huoltotilaus/Dekontaminaatiotodistus
Tilaajan tiedot
Yri tys :
Os a sto:
Yhteys henkilö:
Sä hköposti:
Puhelin:
Ka tuosoite:
Pos ti numero ja
pos titoimipaikka:

Palautusosoite

Sa ma kuin tilaajaan osoite

Yri tys :
Os oi te:
Pos ti numero ja
pos titoimipaikka:

Laskutusosoite

T oimitus- ja käsittelykulut:
Sa ma kuin tilaajaan osoite

Yri tys :
Os oi te:
Pos ti numero ja
pos titoimipaikka:
La s kun viite/
ti l aajan nimi:

Sa ma kuin palautusosoite

22,00 euroa/lähetys, sisältäen kuljetuspalvelun
ovelta ovelle molempiin suuntiin.
Tilaa kuljetuspalvelu Schenkeriltä numerosta
+358 10 52003 tai tilaus@dbschenker.com ja
ilmoita asiakasnumero 462624.

Testaus tehdään oletusarvoisesti Sartoriuksen standardikärjillä ja suoralla pipetoinnilla käyttäen ISO 8655-spesifikaatiota.
Mikäli haluatte testauksen tehtävän muilla, kuin Sartoriuksen kärjillä, pyydämme lähettämään niitä vähintään 5 kpl/kanava.
Muiden valmistajien sähköisten pipettien mukana tulee lähettää myös laturi.
Pipettien lähetysohjeet Sartoriuksen huoltoon:
1. Puhdista pipetit päältä esim. 70 % EtOH.
2. Täytä tämä Huoltotilaus/Dekontaminaatiotodistus huolellisesti. Listaa kaikki lähetyksessä olevat pipetit alla olevaan
taulukkoon. Lisää Muuta –kenttään tiedot lähettämistäsi kärjistä, latureista sekä erityistoiveista liittyen huoltoon ja
testaukseen. Laita tämä lomake allekirjoitettuna pipettien mukaan.
3. Pakkaa pipetit, kärjet ja tarvikkeet laatikkoon pehmusteiden kera, jotta pipetit eivät kolhiinnu kuljetuksen aikana.
4. Toimita pipetit Sartoriuksen huoltoon:
- Tilaa kuljetus numerosta +358 10 52003 tai tilaus@dbschenker.com ja ilmoita asiakasnumero 462624.
- Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa huollettavat pipetit voi viedä City-Lab:iin, josta ne toimitetaan
Sartoriuksen huoltoon.
Pipettihuolto
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Puhelin:
+358 50 4141 628
Sähköposti: service.nordic@sartorius.com
Internetsivut: www.pipettitohtori.fi

Huoltotilaus/Dekontaminaatiotodistus
FINAS akkreditointitodistus

Ylläpitohuolto
10.3

Ylläpitohuolto
10.2

Pi peti n merkki ja ma l l i

Ylläpitohuolto
10.1

Sa rja numero

Suorituskykytestaus
ennen huoltoa

Kirjaa huoltoon tulevat pipetit ja ruksaa oikeat vaihtoehdot:

Muuta

Ylläpitohuolto sisältää suorituskykytestausraportin.
Erillinen FINAS -akkreditointitodistus (per ISO 17025) veloitetaan hinnaston mukaisesti.
ISO8655:n mukainen referenssimenetelmä:
Säädettävät pipetit 10.3: 10 mittausta kolmessa tilavuudessa (10 %, 50 % ja 100 % pipetin maksimitilavuudesta)
Kiinteätilavuuksiset pipetit: 10.1: 10 mittausta yhdessä tilavuudessa (100 % maksimitilavuudesta)

Vakuutan huoltoon lähettämieni pipettien olevan mikrobiologisesti ja kemiallisesti dekontaminoituja ja vapaita
radioaktiivisesta säteilystä ja siten turvallisia henkilökunnan käsitellä.
Allekirjoitus: ___________________________________
Päivämäärä: _____________ Paikka: _______________

