
KATALOG WYROBÓW HTL

WWW.HTL.COM.PL



PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się 

przedsiębiorstwo, będące częścią Corning Incorporated. 

Posiadamy własny dział konstrukcyjno-technologiczny  

oraz doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę pracowników. 

Stosujemy uznane standardy produkcji i zarządzania, 

dostarczając na rynek światowy produkty najwyższej jakości.  

Na wszystkich etapach produkcji stosujemy sprawdzone 

systemy kontroli jakości. Każdy wyrób posiada unikalny 

numer, który pozwala na jego pełną identyfikację. 

Indywidualne parametry dla każdej pipety są podane na 

certyfikacie dołączonym do wyrobu. Wszystkie wyroby HTL są 

konstruowane i produkowane zgodnie z normami i dyrektywami 

Unii Europejskiej.

PZ HTL S.A. posiada certyfikowany system Zarządzania 

Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, w zakresie 

projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów laboratoryjnych. 

Wyroby HTL poprzez doskonale zorganizowaną sieć sprzedaży 

docierają do ponad 145 dystrybutorów w 80 krajach całego 

świata. W Polsce naszych klientów obsługują autoryzowani 

dystrybutorzy dostępni na terenie całego kraju.

Laboratorium HTL od 21 grudnia 2016 roku posiada certyfikat 

akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, 

członka IAF (International Accreditation Forum, Inc.), ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation), oraz 

EA (European co-operation for Accreditation). Uzyskany 

certyfikat potwierdza kompetencje techniczne oraz spełnienie 

wymagań systemu zarządzania laboratorium zgodnie z normą  

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, numer akredytacji AP169.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty opisane w niniejszym katalogu są dostępne w ograniczonym zakresie i podlegają zmianom technicznym. Błędy są dopuszczalne. PZ HTL S.A. zastrzega sobie prawo ulepszania lub innego 
modyfikowania swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. © 2020 PZ HTL S.A.
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Certificate of Registration
of Quality Management System
to ISO 9001:2015
The National Standards Authority of Ireland certifies that:

Corning Incorporated
836 North Street
Tewksbury, MA 01876
USA

has been assessed and deemed to comply with the 
requirements of the above standard in respect of the scope of 
operations given below:

The Design, Development and Manufacturing of Glass and Plastic 
Laboratory and Life Science Related Products.

Additional sites covered under this multi-site certification are listed on the 
Annex (File No. 19.8176)

Approved by:
Geraldine LarkinChief 
Executive Officer

Approved by:
Lisa Greenleaf
Operations Manager

Registration Number: 19.8176
Certification Granted: Apr 29, 2018
Effective Date: Jul 30, 2018
Expiry Date: Jul 15, 2021

National Standards Authority of Ireland, 20 Trafalgar Square, Nashua, New Hampshire, NH 03063, USA T +1 603 882 4412
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Nasza firma kładzie duży nacisk na kwestie związane z ochroną 

środowiska. Głównym założeniem polityki środowiskowej HTL 

jest prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska 

naturalnego. Nasze zobowiązanie realizujemy postępując zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami w zakresie 

ochrony środowiska oraz przestrzegając zasad postępowania 

określonych przez politykę korporacyjną. Regularnie 

prowadzone audyty środowiskowe mają na celu identyfikację 

potencjalnych zagrożeń i niezgodności oraz wprowadzanie 

działań zapobiegawczych i korygujących. Bieżąca kontrola 

pozwala na wdrażanie działań proekologicznych w nowych 

obszarach i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem.

Oddając w Państwa ręce KATALOG WYROBÓW HTL 

zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W każdej chwili 

Dział Obsługi Klienta odpowie na Państwa pytania dotyczące 

wyrobów, sieci dystrybucji oraz serwisu HTL: 

E-mail: htlcs@corning.com

Telefon: 22 492 19 00

Faks: 22 492 19 93

Informacje o nowościach na stronie: www.htl.com.pl
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Szeroka gama wyrobów Liquid Handling w ofercie HTL 

to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania Naszych 

Klientów, którzy wysoko cenią sobie bezpieczeństwo, komfort 

pracy i niezawodność wyrobów HTL. Dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu, stosowaniu najnowszych technologii 

w procesie produkcji oraz zaangażowaniu całego zespołu, 

produkujemy wyroby najwyższej jakości.
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Seria pipet o zmiennej pojemności DISCOVERY PRO

Seria pipet o zmiennej pojemności DISCOVERY COMFORT

Dozownik seryjny MINILAB 201 oraz strzykawki

Kompaktowa wirówka laboratoryjna MINI MIKROWIRÓWKA HTL

Końcówki do pipet standardowe i z filtrem

Kalibracja ISO 17025

Statywy do pipet i akcesoria

Pipetor półautomatyczny SWIFTPET PRO

Serwis i kalibracja

Seria pipet o zmiennej pojemności LABMATE PRO

Seria pipet o zmiennej pojemności OPTIPETTE

Seria pipet o stałej pojemności CLINIPET+

Zasady poprawnego pipetowania

Diagnozowanie i usuwanie usterek

Porównanie pipet

SPIS TREŚCI
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Seria pipet DISCOVERY PRO
Seria pipet jednokanałowych i wielokanałowych DISCOVERY PRO została stworzona z myślą o trzech 
najważniejszych cechach pipety: ergonomii, powtarzalności i dokładności. To jedne z najlżejszych pipet 
dostępnych na rynku. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantują pewny 
chwyt pipety i ograniczają obciążenie nadgarstka minimalizując efekt zmęczenia dłoni podczas pipetowania.
Zastosowany w pipetach system przekładni wyrzutnika umożliwił redukcję siły zrzutu końcówek o ponad 
30% w porównaniu do pipet o tradycyjnej konstrukcji.

Pipety DISCOVERY PRO to ergonomia na najwyższym poziomie. Wygodne przyciski pipetowania i wyrzutnika, 
kształt rękojeści oraz podpórki palca umożliwiają idealne dopasowanie pipety do dłoni, a system „miękkich” 
sprężyn zapewnia najniższe siły pipetowania oraz minimalizuje obciążenie mięśni podczas pracy. 

Jakość wg zasad GLP 
• Blokada nastawy pojemności 
• Kodowanie kolorem

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów zapewnia 
wysoką odporność chemiczną i mechaniczną, a także 
umożliwia sterylizowanie pipety promieniami UV oraz 
w autoklawie.
Dzięki uniwersalnemu kształtowi trzonów i długiemu 
skokowi wyrzutnika pipety współpracują z końcówkami 
różnych producentów.

• 4-pozycyjny licznik zawsze widoczny 
podczas pracy

• Dokładny i pewny odczyt pojemności
• Szybka nastawa pojemności dzięki 

nowoczesnej konstrukcji licznika

Niskie siły pipetowania

Nowoczesne wzornictwo i konstrukcja 
gwarantująca izolację termiczną 
• Zmniejsza ryzyko „przegrzania” pipety 

podczas długotrwałej pracy 
• Zapewnia najwyższą jakość wyników
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Dokładność i powtarzalność zgodnie z ISO 8655. Każda pipeta 
jest indywidualnie kalibrowana i dostarczana z certyfikatem jakości.

*DP2 – minimalna pojemność 0,1 µL 

Włóż klucz kalibracyjny w otwór 
przycisku wyrzutnika.
Przekręć klucz tak, aby wskazywana 
przez licznik objętość była równa 
średniej obliczonej objętości.    

Wyjmij klucz kalibracyjny i ustaw
suwak kalibracyjny w dolnej pozycji.
Załóż kolorową zaślepkę przycisku
wyrzutnika.

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%)

Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria

DISCOVERY PRO
STARTER 4 PACK

7903 DP10
DP20 
DP200 
DP1000

Statyw 4-stanowiskowy plexi
Końcówki 10 µL, 96 szt.
Końcówki 200 µL, 96 szt. 
Końcówki 1000 µL, 96 szt. 
Klucz kalibracyjny x 4 
Wieszak na pipetę x 4 
Instrukcje użytkowania

Starter DISCOVERY PRO 4 pack
Ekonomiczny zestaw czterech pipet z akcesoriami.

Intuicyjny sposób kalibracji

Zablokuj nastawę pojemności.
Zdejmij kolorową zaślepkę używając
do tego klucza kalibracyjnego.
Ustaw suwak kalibracyjny w pozycji
górnej.

Końcówka 
bez filtra

Uwaga: Powyższe błędy dokładności i powtarzrzalności mogą zostać uzyskane jedynie przy użyciu końcówek HTL.

DP2* 6001
 0,2
 1,0
Max 2,0

± 12,0
±   2,7
±   1,5

±   6,0
±   1,3
±   0,7

10 µL

DP10 6002
Min 0,5
 5,0
Max 10,0

±   4,0
±   1,0
±   0,5

±   2,8
±   0,6
±   0,4

DP20 6003
Min 2
 10
Max 20

±   3,0
±   1,0
±   0,8

±   1,5
±   0,5
±   0,3

200 µLDP100 6004
Min 10
 50
Max 100

±   1,6
±   0,8
±   0,8

±   0,8
± 0,24
±   0,2

DP200 6005
Min 20

100
Max 200

±   1,2
±   0,8
±   0,6

±   0,6
± 0,25
±   0,2

DP1000 6006
Min 100
 500
Max 1000

±   1,6
±   0,7
±   0,6

±   0,4
±   0,2
± 0,15

1000 µL

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%) Końcówka 
bez filtra

DP8-10  
DP12-10

4951  
4955

 0,5
 5
Max 10

 ±  10,0
±    4,0
±    2,0

±     8,0
±     2,0
±     1,2

10 µL

DP8-50  
DP12-50

4952  
4956

Min 5
 25
Max 50

±    4,0
±    3,0
±    1,6

±     2,5
±     1,2
±     0,6

200 µL

DP8-200  
DP12-200

4953  
4957

Min 20
 100
Max 200

±    3,0
±    1,5
±    1,0

±     1,5
±     0,8
±     0,6

DP8-300  
DP12-300

4954  
4958

Min 50
 150
Max 300

±    1,6
±    1,2
±    1,0

±     1,5
±     1,0
±     0,6

3000 µL
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54495480 5479 SP19483

PIPETY WIELOKANAŁOWE

Pipety wielokanałowe z serii DISCOVERY PRO nie ustępują 
w ergonomii pipetom jednokanałowym z tej serii. Ich niska waga, 
ergonomiczna rękojeść i doskonałe parametry pracy połączone 
z rewolucyjnym modułem wielokanałowym przenoszą pracę 
z mikropłytkami w inny wymiar. Dostępne w szerokim zakresie 
pojemności pipety 8- i 12-kanałowe ułatwiają pipetowanie seryjne 
oraz pracę w wielu laboratoriach analitycznych.

• 4-pozycyjny licznik
• Niskie siły pipetowania zapobiegają przeciążeniu mięśni 

i pozytywnie wpływają na wyniki pracy
• Najlepsze parametry dokładności i powtarzalności
• Wytrzymała konstrukcja
• Intuicyjny system kalibracji
• Sekwencyjny wyrzutnik – redukuje siły potrzebne 

do zrzucenia końcówek
• Obrotowy moduł – umożliwia pipetowanie i zrzucanie końcówek 

przy dowolnym ustawieniu modułu 
• Mechanizm „aktywnych” trzonów – zapewnia doskonałe 

uszczelnianie się końcówek na trzonach

Statyw 
wielostanowiskowy

Statyw 
4-stanowiskowy plexi

Statyw 
1-stanowiskowy plexi

Wieszak do pipet

360o
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Seria pipet DISCOVERY COMFORT
Seria pipet DISCOVERY COMFORT to produkty o tradycyjnej konstrukcji, zapewniającej użytkownikom 
doskonałą ergonomię i bezpieczeństwo pracy oraz najlepsze parametry dokładności i powtarzalności. 
Pipety dostępne są w wersji jednokanałowej i wielokanałowej. 

• Niskie siły pipetowania połączone 
z ergonomicznym kształtem rękojeści 
zapobiegają przeciążeniu mięśni

• Płynna nastawa pojemności
z możliwością blokady

• Idealne do długich serii pipetowań 
• Identyfikacja kolorem 

• Wytrzymała konstrukcja
• Doskonałe uszczelnianie 

końcówek przy minimum siły
• Regulowana długość wyrzutnika 
• Odporna na UV,  

w pełni autoklawowalna
• Trzony pipet 5 i 10 mL  

wyposażone w ochronne filtry 

• Sekwencyjny wyrzutnik – redukuje siły potrzebne  
do zrzucenia końcówek

• Obrotowy moduł – umożliwia pipetowanie i zrzucanie
końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu

• Mechanizm „aktywnych trzonów” – zapewnia
doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonach

Włóż klucz kalibracyjny  
w kanałki wkręta kalibracyjnego. 
Klucz kalibracyjny jest dołączony 
do każdej pipety.

Przekręć klucz, aby zwiększyć 
lub zmniejszyć wskazania pipety.

Łatwy demontaż 
i regulacja długości 
wyrzutnika.

Załóż przycisk. Procedura  
rekalibracji zakończona.

Zdejmij przycisk pipetowania.
Upewnij się, że pokrętło  
jest zablokowane.

Łatwy sposób kalibracji 

Seria pipet DISCOVERY COMFORT
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* DV/D2 – minimalna pojemność 0,1 µL.

DV – szary trzon D – kolorowy trzon DV8 – 8-kanałowa DV12 – 12-kanałowa

Uwaga: Powyższe błędy dokładności i powtarzrzalności mogą zostać uzyskane jedynie przy użyciu końcówek HTL.

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%) Końcówka bez filtra

DV2*  
D2

4041- DV  
4051- D

 0,2
 1,0
Max 2,0

± 12,0
±   2,7
±   1,5

±   6,0
±   1,3
±   0,7

10 µL

DV10  
D10

4042 - DV  
4052 - D

Min 0,5
 5,0
Max 10,0

±   4,0
±   1,0
±   0,5

±   2,8
±   0,6
±   0,4

DV20  
D20

4043 - DV 
4053 - D

Min 2
 10
Max 20

±   3,0
±   1,0
±   0,8

±   1,5
±   0,5
±   0,3

200 µL

DV50  
D50

4047 - DV 
4057 - D

Min 5
 25
Max 50

±   2,5
±   1,0
±   0,8

±   2,0
±   0,6
±   0,4

DV100  
D100

4044 - DV 
4054 - D

Min 10
 50
Max 100

±   1,6
±   0,8
±   0,8

±   0,8
± 0,24
±   0,2

DV200  
D200

4045 - DV 
4055 - D

Min 20
100

Max 200

±   1,2
±   0,8
±   0,6

±   0,6
± 0,25
±   0,2

DV250  
D250

4040 - DV 
4050 - D

Min 50
 125
Max 250

±   1,0
±   0,8
±   0,6

±   0,4
±   0,3
±   0,3

300 µL

DV1000  
D1000

4046 - DV  
4056 - D

Min 100
 500
Max 1000

±   1,6
±   0,7
±   0,6

±   0,4
±   0,2
± 0,15

1000 µL

DV5000  
D5000

4048 - DV 
4058 - D  

Min 500
2500

Max 5000

±   1,2
±   0,6
±   0,5

±   0,5
±   0,2
± 0,15

5000 µL

DV10000  
D10000

4049 - DV  
4059 - D

Min 1000
5000

Max 10 000

±   2,5
±   0,8
±   0,5

±   0,6
±   0,3
±   0,2

10 000 µL

DV8-10 
DV12-10

5121  
5125

Min 0,5 
5 

Max 10

 ± 10,0
±   4,0
±   2,0

±   5,0
±   2,0
±   1,2

10 µL

DV8-50 
DV12-50

5122  
5126

Min 5 
25 

Max 50

±   4,0
±   3,0
±   1,6

±   2,5
±   1,2
±   0,6

200 µL

DV8-200 
DV12-200

5123  
5127 

Min 20 
100 

Max 200

±   3,0
±   1,5
±   1,0

±   1,5
±   0,8
±   0,6

DV8-300 
DV12-300

5124  
5128

Min 50 
150 

Max 300

±   1,6
±   1,2
±   1,0

±   1,5
±   1,0
±   0,6

300 µL

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%) Końcówka bez filtra
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Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria

DISCOVERY Comfort STARTER 4 PACK 

DISCOVERY STARTER KIT

DISCOVERY STARTER KIT BIO

7901

7904

7924

 

7926

7923

7925

DV10
DV20
DV200
DV1000

D10
D20
D200
D1000

DV20 
DV200 
DV1000

D20 
D200 
D1000

DV10 
DV100 
DV1000

D10 
D100 
D1000

Statyw 4-stanowiskowy plexi
Końcówki 10 µL, 96 szt.
Końcówki 200 µL, 96 szt.
Końcówki 1000 µL, 96 szt.
Kolorowe pierścienie
Klucz kalibracyjny x 4
Wieszak na pipetę x 4
Instrukcje użytkowania

Końcówki 200 µL, 96 szt. 
Końcówki 1000 µL, 96 szt.
Klucz kalibracyjny x 3 
Wieszak na pipetę x 3 
Instrukcje użytkowania 

Końcówki 10 µL, 96 szt. 
Końcówki 200 µL, 96 szt. 
Końcówki 1000 µL, 96 szt. 
Klucz kalibracyjny x 3 
Wieszak na pipetę x 3 
Instrukcje użytkowania 

Zestawy startowe DISCOVERY Comfort
Ekonomiczne zestawy trzech lub czterech pipet z akcesoriami.

5484

Statyw 
karuzelowy

Statyw 
wielostanowiskowy

5449

Statyw 
4-stanowiskowy plexi

5480

Statyw 
1-stanowiskowy plexi

5479
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Seria pipet LABMATE PRO
Seria pipet zmiennopojemnościowych LABMATE PRO to połączenie najbardziej wytrzymałych, odpornych 
chemicznie i mechanicznie materiałów z doskonałymi  parametrami powtarzalności i dokładności. Szeroki 
wybór pojemności  modeli jedno i wielokanałowych pipet sprawia, że mogą być one stosowane w różnego 
rodzaju laboratoriach. Pipety mogą być poddawane sterylizacji promieniami UV oraz w autoklawie.

• Ergonomiczny kształt i niska waga
• Potwierdzona dokładność i powtarzalność
• Odporna na UV, w pełni autoklawowalna
• Trzony pipet 5 i 10 mL wyposażone w filtry
• Dostępne w wersji 8- i 12-kanałowej
• Kolorowe trzony ułatwiające 

identyfikację pojemności

Pipety wielokanałowe LABMATE PRO zostały wyposażone w unikalny 
mechanizm „aktywnych” trzonów. Mechanizm ten znacznie obniża siły 
podczas zakładania i zrzucania końcówek. Obrotowy wyrzutnik 360° umożliwia
zrzucanie końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu.

Podwójna nastawa pojemności 
przyciskim pipetowania lub po-
krętłem nastawy objętości

System „miękkich”
sprężyn ułatwia 
pipetowanie

Regulowana długość wyrzut-
nika umożliwia dostosowanie 
go do większości popularnych 
końcówek

54495484 5480 5479

Statyw 
wielostanowiskowy

Statyw
karuzelowy

Statyw 
4-stanowiskowy plexi

Statyw 
1-stanowiskowy plexi



11

LMP2* 5661  
 

          0,2
1,0

Max         2,0

 ±  12,0
±    2,7
±    1,5

 ±     6,0
±     1,3
±     0,7

10 µL

LMP10 5662
Min          0,5

5,0
Max       10,0

±    4,0
±    1,0
±    0,5

±     2,8
±     0,6
±     0,4

LMP20 5663
Min             2

10 
Max          20

±    3,0
±    1,0
±    0,8

±     1,5
±     0,5
±     0,3

200 µL

LMP50 5667
Min             5

25 
Max          50

±    2,5
±    1,0
±    0,8

±     2,0
±     0,6
±     0,4

LMP100 5664
Min           10

50 
Max        100

±    1,6
±    0,8
±    0,8

±   0,80
±   0,24
±   0,20

LMP200 5665
Min           20

100 
Max        200

±    1,2
±    0,8
±    0,6

±   0,60
±   0,25
±   0,20

LMP250 5660
Min           50

125 
Max        250

±    1,0
±    0,8
±    0,6

±     0,4
±     0,3
±     0,3

300 µL

LMP1000 5666
Min         100

 500 
Max      1000

±    1,6
±    0,7
±    0,6

±   0,40
±   0,20
±   0,15

1000 µL

LMP5000 5668
Min         500

2500 
Max      5000

±    1,2
±    0,6
±    0,5

±     0,5 
±   0,20
±   0,15

5000 µL

LMP10000 5669
 Min       1000

5000
Max    10000

±    2,5
±    0,8
±    0,5

±     0,6
±     0,3
±     0,2

10000 µL

LMP8-10
LMP12-10

6281
6285

 
 

Min          0,5
5

Max          10

 ±     10
±    4,0
±    2,0

 ±     8,0
±     2,0
±     1,2

10 µL

LMP8-50
LMP12-50

6282
6286

Min             5
25

Max          50

±    4,0
±    3,0
±    1,6

±     2,5
±     1,2
±     0,6

200 µL

LMP8-200
LMP12-200

6283
6287

Min           20
100 

Max        200

±    3,0
±    1,5
±    1,0

±     1,5
±     0,8
±     0,6

LMP8-300
LMP12-300

6284
6288

Min           50
150 

Max        300

±    1,6
±    1,2
±    1,0

±     1,5
±     1,0
±     0,6

300 µL

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%)

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%)

* LMP2 minimalna pojemność 0,1 µL

Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria

LABMATE PRO
STARTER 4 PACK

7905 LMP10
LMP20, 
LMP200 
LMP1000 

Statyw 4-stanowiskowy plexi
Końcówki 10 µL, 96 szt.
Końcówki 200 µL, 96 szt.
Końcówki 1000 µL, 96 szt.
Klucz kalibracyjny x 4
Wieszak na pipetę x 4
Instrukcje użytkowania 

Końcówka bez filtra

Końcówka bez filtra

Uwaga: Powyższe błędy dokładności i powtarzrzalności mogą zostać uzyskane jedynie przy użyciu końcówek HTL.
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Seria pipet OPTIPETTE
Pipety jednokanałowe i wielokanałowe z serii OPTIPETTE łączą sprawdzoną konstrukcję rękojeści, która 
gwarantuje najwyższą powtarzalność i wysoką wytrzymałość z rozwiązaniami, zapewniającymi doskonałą 
ergonomię i bezpieczeństwo.

• Ergonomiczny kształt rękojeści
• Doskonałe parametry dokładności 

i powtarzalności
• Nastawa pojemności jedną ręką
• System miękkich sprężyn redukujący siły 

pipetowania i wydmuchu
• Kolorowe pierścienie ułatwiające 

identyfikację pojemności
• Odporna na UV
• Autoklawowalny zespół trzonu
• Dostępne w wersji 8- i 12-kanałowej

Obrotowy przycisk pipetowania 
zapobiega przypadkowej zmia-
nie objętości podczas pracy

Klucz kalibracyjny dołączony do 
pipety umożliwia samodzielną 
rekalibrację pipety

Dodatkowe nasadki umożliwiają 
regulację długości wyrzutnika

Statyw 
wielostanowiskowy

Statyw
karuzelowy

Statyw 
4-stanowiskowy plexi

Statyw 
1-stanowiskowy plexi

54495484 5480 5479
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OP2* 5601  
 

          0,2
1,0

Max 2,0

 ±  12,0
±    2,7
±    1,5

 ±     6,0
±     1,3
±     0,7

10 µL

OP10 5602
Min 0,5

5,0
Max 10,0

±    4,0
±    1,0
±    0,5

±     2,8
±     0,6
±     0,4

OP20 5603
Min   2

10 
Max  20

±    3,0
±    1,0
±    0,8

±     1,5
±     0,5
±     0,3

200 µL

OP50 5607
Min 5

25 
Max 50

±    2,5
±    1,0
±    0,8

±     2,0
±     0,6
±     0,4

OP100 5604
Min 10

50 
Max 100

±    1,6
±    0,8
±    0,8

±   0,80
±   0,24
±   0,20

OP200 5605
Min 20

100 
Max 200

±    1,2
±    0,8
±    0,6

±   0,60
±   0,25
±   0,20

OP250 5600
Min 50

125 
Max 250

±    1,0
±    0,8
±    0,6

±     0,4
±     0,3
±     0,3

300 µL

OP1000 5606
Min 100

 500 
Max 1000

±    1,6
±    0,7
±    0,6

±   0,40
±   0,20
±   0,15

1000 µL

OP5000 5608
Min 500

2500 
Max 5000

±    1,2
±    0,6
±    0,5

±     0,5 
±   0,20
±   0,15

5000 µL

OP10000 5609
 Min 1000

5000
Max 10 000

±    2,5
±    0,8
±    0,5

±     0,6
±     0,3
±     0,2

10 000 µL

OP8-10
OP12-10

5141
5145

Min  0,5
5

Max 10

 ±     10
±    4,0
±    2,0

 ±     8,0
±     2,0
±     1,2

10 µL

OP8-50
OP12-50

5142
5146

Min 5
25

Max 50

±    4,0
±    3,0
±    1,6

±     2,5
±     1,2
±     0,6

200 µL

OP8-200
OP12-200

5143
5147

Min 20
100 

Max 200

±    3,0
±    1,5
±    1,0

±     1,5
±     0,8
±     0,6

OP8-300
OP12-300

5144
5148

Min 50
150 

Max 300

±    1,6
±    1,2
±    1,0

±     1,5
±     1,0
±     0,6

300 µL

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%)

*OP2 – minimalna pojemność 0,1 µL.

Końcówka bez filtra

Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria

7902 OP10
OP20 
OP200 
OP1000

Statyw 4-stanowiskowy plexi
Końcówki 10 µL, 96 szt.
Końcówki 200 µL, 96 szt.
Końcówki 1000 µL, 96 szt. 
Klucz kalibracyjny x 4 
Instrukcje użytkowania

7912 OP10
OP20 
OP200 
OP1000

Statyw 4-stanowiskowy plexi
Końcówki 10 µL, 96 szt.
Końcówki 200 µL, 96 szt.
Końcówki 1000 µL, 96 szt.
Klucz kalibracyjny x 4
Instrukcje użytkowania

OPTIPETTE
STARTER 4 PACK

OPTIPETTE COLOR
STARTER 4 PACK

Uwaga: Powyższe błędy dokładności i powtarzrzalności mogą zostać uzyskane jedynie przy użyciu końcówek HTL.

Model Nr kat. Kolor Pojemność (µL) A (%) P (%) Końcówka bez filtra
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Seria pipet CLINIPET+

Pipety o stałej pojemności oferowane są w 33 modelach od 2 µL do 1000 µL. Rękojeść oraz mechanizm 
pipet CLINIPET+ zostały zaprojektowane specjalnie dla linii pipet o stałej pojemności. Pipety są w pełni 
autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV. Odznaczają się niskimi siłami pipetowania oraz doskonałymi 
parametrami dokładności i powtarzalności. 

• System rekalibracji umożliwia 
samodzielną rekalibrację pipety 
w laboratorium

Przycisk wyrzutnika 
dostosowany  
dla osób prawo-  
i leworęcznych. 
Unikalna konstrukcja 
przycisku wyrzutnika 
minimalizuje siły zrzutu 
końcówki

Zdejmowany wyrzutnik 
umożliwia pobieranie 
cieczy z probówek 
nawet o bardzo  
małej średnicy

• Rewolucyjny mechanizm 
uszczelniania końcówek gwarantuje 
prawidłowe uszczelnienie się 
końcówki na trzonie pipety

• Niskie siły pipetowania nie powodują 
obciążenia zespołu nadgarstka 
podczas intensywnej pracy z pipetą

• Wytrzymałe trzony wykonane z PVDF 
gwarantują wysoką odporność 
mechaniczną i chemiczną
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Model Nr. Kat. Kolo A (%) P (%) Końcówka

CP2* 2202-CP

 
 

 2  ± 3,0  ± 1,5

200 µL

CP5 2204-CP  5  ± 2,0  ± 1,0

CP7* 2206-CP  7  ± 1,5  ± 0,7

CP10 2208-CP  10  ± 1,2  ± 0,5

CP15* 2210-CP  15  ± 1,0  ± 0,5

CP20 2212-CP  20  ± 0,9  ± 0,4

CP25 2214-CP  25  ± 0,9  ± 0,4

CP30* 2216-CP  30  ± 0,9  ± 0,3

CP40* 2218-CP  40  ± 0,9  ± 0,3

CP44.7* 2220-CP  44,7  ± 0,9  ± 0,3

CP50 2222-CP  50  ± 0,9  ± 0,3

CP60* 2224-CP  60  ± 0,9  ± 0,3

CP70* 2226-CP  70  ± 0,9  ± 0,3

CP75* 2228-CP  75  ± 0,9  ± 0,3

CP80* 2230-CP  80  ± 0,9  ± 0,3

CP90* 2232-CP  90  ± 0,8  ± 0,3

CP100 2234-CP  100  ± 0,8  ± 0,3

CP120* 2236-CP  120  ± 0,8  ± 0,3

CP150* 2238-CP  150  ± 0,7  ± 0,3

CP200 2240-CP  200  ± 0,6  ± 0,2

CP200A* 2242-CP  200  ± 0,6  ± 0,2

1000 µL

CP220* 2244-CP  220  ± 0,6  ± 0,2

CP250 2246-CP  250  ± 0,6  ± 0,2

CP300 2248-CP  300  ± 0,6  ± 0,2

CP400* 2250-CP  400  ± 0,6  ± 0,2

CP450* 2252-CP  450  ± 0,6  ± 0,2

CP500 2254-CP  500  ± 0,6  ± 0,2

CP600* 2256-CP  600  ± 0,6  ± 0,2

CP700* 2258-CP  700  ± 0,6  ± 0,2

CP750* 2260-CP  750  ± 0,6  ± 0,2

CP800* 2262-CP  800  ± 0,6  ± 0,2

CP900* 2264-CP  900  ± 0,6  ± 0,2

CP1000 2266-CP  1000  ± 0,6  ± 0,2

Model     Nr kat.      Kolor       Pojemność (µL)      A (%) P (%)   Końcówka bez filtra

5484 5449 5480 SP19451

Statyw 
karuzelowy

Statyw 
wielostanowiskowy

Statyw 
4-stanowiskowy plexi

Wieszak do pipet

*Modele wykonywane na specjalne zamówienie klienta. Uwaga: Powyższe błędy dokładności i powtarzrzalności mogą zostać uzyskane jedynie przy użyciu końcówek HTL.
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Końcówki do pipet
Końcówki są integralną częścią systemu pipetowania. Ich kształt, właściwości i jakość materiału z jakiego są 
wykonane mają wpływ na wyniki pipetowania. Końcówki do pipet HTL są produkowane z najwyższej jakości 
polipropylenu, w warunkach zapewniających ich wyjątkową czystość i brak zanieczyszczeń bioaktywnych. 
Dostępne są w wersji standardowej, sterylnej i z filtrem w różnych formach spakowania. 

Rodzaje spakowania:

Torba
Podstawowa forma spakowania końcówek
– torba foliowa z zapięciem strunowym, która
chroni końcówki przed zanieczyszczeniem.

Pudełko
Wygodne, zamykane pudełko na końcówki 
stanowi najwygodniejszą formę przechowywania 
końcówek w laboratorium. 

Stos
Spakowanie końcówek w stosy to oszczędność 
miejsca w laboratorium. Stanowią uzupełnienie 
pudełek. Stosy dostępne są tylko dla końcówek 
o pojemności 10 µL i 200 µL.

Zestaw wymiennych tacek
Zestaw jest dostarczany z dwoma pudełkami. 
Dostępny tylko dla końcówek o pojemności 
10 µL i 200 µL ze znacznikami.  

• Pełna kompatybilność z pipetami HTL zapewnia najlepsze możliwe 
parametry dokładności i powtarzalności 

• Współpraca z pipetami różnych producentów dostępnymi na rynku
• Projektowane, produkowane i dostarczane zgodnie z ISO 9001 
• Produkowane z najwyższej jakości polipropylenu
• Możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C, 15 min, bez cyklu suszenia)
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0,1 - 10
krótka

0,1 - 2
0,5 - 10

30011 nie 1000 końcówek / torba

30012 nie 96 końcówek / pudełko x 10 pudełek

30013 tak 96 końcówek / pudełko x 10 pudełek

30014 nie 5 tacek po 96 końcówek w stosie

30015 nie 10 wymiennych tacek po 96 końcówek*

0,1 - 10
długa

0,1 - 2
0,5 - 10

34011 nie 1000 końcówek/torba

34012 nie 96 końcówek / pudełko x 10 

34013 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

1 - 200
bez znaczników

2 - 20
5 - 50

10 - 100
20 - 200

30201 nie 1000 końcówek / torba

30202 nie 96 końcówek / pudełko x 10 

30203 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

 1 - 200
 znaczniki na poj. 
10, 50 i 100 µL

2 - 20
5 - 50

10 - 100
20 - 200

30221 nie 1000 końcówek / torba

30223 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

30224 nie 5 tacek po 96 końcówek w stosie

30225 nie 10 wymiennych tacek po 96 końcówek*

1 - 300
zwężone 

zakończenie

50 - 250
50 - 300

30301 nie 1000 końcówek / torba

30302 nie 96 końcówek / pudełko x 10 

100 - 1000
fazowane

 zakończenie
100 - 1000

31001 nie 1000 końcówek / torba

31002 nie 100 końcówek /pudełko x 10 

31003 tak 100 końcówek / pudełko x 10 

500 - 5000
makro 500 - 5000 35001 nie 250 końcówek / torba

1000 - 10000
makro 1000 - 10000 36001 nie 200 końcówek / torba

0,1 - 10
krótka

0,1 - 2
0,5 - 10 30016 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

0,1 - 10
długa

0,1 - 2
0,5 - 10 34016 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

1 - 20
ze znacznikiem 2 - 20 30026 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

1 - 100
ze znacznikiem 10 - 100 30106 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

1 - 200
ze znacznikiem 20 - 200 30206 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

1 - 300
zwężone

 zakończenie

50 - 250
50 - 300 30306 tak 96 końcówek / pudełko x 10 

100 - 1000
fazowane 

zakończenie
100 - 1000 31006 tak 100 końcówek / pudełko x 10 

Typ końcówki
(µL)

Zalecane do
pipet HTL o zakresach 

pojemności (µL)
Nr kat.

Produkt
sterylny

Spakowanie

Typ końcówki
(µL)

Zalecane do
pipet HTL o zakresach 

pojemności (µL)
Nr kat.

Produkt
sterylny

Spakowanie

*zestaw wymiennych tacek zawiera 10 tacek z końcówkami oraz 2 pudełka na końcówki

Końcówki z filtrem
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Statyw karuzelowy 5484
Pipety jednokanałowe:

D/DV2-D/DV1000, LMP2-LMP1000
OP2-OP1000, CP

Statyw wielostanowiskowy 5449
Pipety jedno- i wielokanałowe:

DP, D/DV, LMP, OP, CP

Statyw 1-stanowiskowy plexi 5479
Pipety jedno- i wielokanałowe:

 DP, D/DV, LMP, OP, CP

Statyw 4-stanowiskowy plexi

5480 - transparentny
5461 - czerwony transparentny
5462 - żółty transparentny
5463 - niebieski transparentny
5464 - biały 
5465 - zielony
5466 - różowy

Pipety jedno- i wielokanałowe: 
DP, D/DV, LMP, OP, CP

Wieszak do pipet SP19483
Pipety jedno- i wielokanałowe:

DP, LMP, OP

Wieszak do pipet SP19451
Pipety jedno- i wielokanałowe:

D/DV, CP

Pierścienie identyfikacyjne SP19630
Pipety jednokanałowe:

D/DV, LMP, OP

Filtry ochronne  
do pipet 5 i 10 mL

SP19476 - zestaw 10 szt.
SP19477 - zestaw 50 szt.

Pipety jednokanałowe:
D/DV, LMP, OP

 

Statywy do pipet i akcesoria
HTL oferuje szeroki wybór najwyższej jakości akcesoriów do pipet. Służą one przechowywaniu,  
ochronie i identyfikacji pipet: 

Produkt Nr kat. Do pipet
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Wstępna ocena wyrobu + + + Praca mechaniczna, szczelność układu

Czyszczenie / Odkażanie + + + Oświadczenie odkażenia wymagane od klienta

Demontaż i sprawdzenie 
podzespołów

+ + + Ocena stopnia zużycia podzespołów 

Wymiana elementów 
uszczelniających

* + + Wymiana uszczelek 

Smarowanie elementów 
ciernych

+ + + Oczyszczenie i nawilżenie powierzchni nurnika

Wymiana uszkodzonych
 podzespołów + Wg oceny serwisu

Modernizacja pipet + Montaż najnowszych dostępnych części 

Kalibracja 2-punktowa
+ wystawienie certyfikatu jakości

* * * Badanie metodą grawimetryczną zgodnie z normą ISO 8655

Ocena wstępna + + Sprawdzenie działania pipety

Kalibracja 3-punktowa
+ wystawienie Świadectwa 
Sprawdzenia Dozownika

+ * Badanie metodą grawimetryczną zgodnie z normą 
ISO 8655/ ISO 17025 (dwie metody kalibracji)

 

Procedura  \  Usługa
Kalibracja 

podstawowa
Kalibracja 

pełna
Naprawa Dodatkowy opis procedury

Serwis i kalibracja
Zobowiązaniem firmy PZ HTL S.A. jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości 
oraz zagwarantowanie dostępności autoryzowanego serwisu obsługującego naprawę i kalibrację pipet 
automatycznych. Wyroby HTL są projektowane i działają na zasadach opisanych w normie ISO 8655. 
Każdy z wyrobów po przeprowadzeniu kalibracji otrzymuje indywidualny certyfikat poświadczający uzyskane 
w trakcie badania parametry dokładności i powtarzalności.  

Usługi kalibracji i napraw wyrobów

Pipety są bardzo precyzyjnymi urządzeniami, dlatego nawet drobne z pozoru wypadki, np. przypadkowe 
zalanie pipety, mogą niekorzystnie wpływać na ich parametry. Zaleca się, aby dozownik cieczy poddany 
był walidacji w autoryzowanym serwisie przynajmniej raz w roku. Serwis HTL oferuje okresowe przeglądy 
techniczne, kalibrację i naprawę pipet.

*jeżeli wymagane / zlecone przez użytkownika
Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionej oferty.

Konserwacja pipet 

Konstrukcja pipet HTL zapewnia najwyższy standard pracy. Połączenie dobrej konstrukcji oraz regularnej 
konserwacji i kalibracji pipety gwarantuje długą i niezawodną pracę. Aby zapewnić łatwość konserwacji 
pipety HTL, każda pipeta otrzymuje zestaw podstawowych akcesoriów: klucz kalibracyjny, smar do nurników 
oraz niezbędne informacje zawarte w instrukcji obsługi. Szczegółowe materiały informacyjne dostępne są 
na stronie internetowej: www.htl.com.pl.
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Wzorcowanie pipet 17025
Laboratorium HTL od grudnia 2016 roku posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum 
Akredytacji (PCA) w zakresie wzorcowania pipet tłokowych. Uzyskany certyfikat potwierdza kompetencje 
techniczne oraz spełnienie wymagań systemu zarządzania laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 
17025:2020-02, numer akredytacji: AP169. Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się na 
stronie PCA. Laboratorium HTL wykonuje usługę wzorcowania pipet jednokanałowych i wielokanałowych 
metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6. 
Zakres pomiarowy realizowanych wzorcowań dotyczy przedziałów objętości:

od 0,2 µL do 20 µL

powyżej 20 µL do 50 µL

powyżej 50 µL do  250 µ

powyżej 250 µL do 1000 µL

powyżej 1000 µL do 5000 µL

powyżej 5000 µL do 10000 µL
 

Każde medyczne laboratorium diagnostyczne powinno systematycznie dokonywać sprawdzenia 
sprzętu laboratoryjnego przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Wywzorcowana pipeta otrzymuje 
Świadectwo Wzorcowania, które potwierdza, że przyrząd spełnia określone właściwości metrologiczne, 
a tym samym pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne. 
Konieczność wzorcowania przyrządów określają normy medyczne, systemy zarządzania ISO, przepisy 
prawne, jak również zbiór podstawowych zasad związanych z Dobrą Praktyką Laboratoryjną (ang. Good 
Laboratory Practice, GLP), stosowaną w szczególności w przemyśle farmaceutycznym, medycznym 
i spożywczym, opublikowany między innymi przez organizacje takie jak Food and Drug Administration 
(FDA), Health Canada oraz World Health Organization (WHO).
Regularne wzorcowanie pipet ogranicza liczbę błędów w badaniach i analizach, obniża koszty kontroli  
oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki takiej praktyce laboratorium diagnostyczne 
otrzymuje wiarygodne i precyzyjne wyniki uznawane na całym świecie, staje się godnym zaufania 
partnerem w biznesie.

Zlecenie usługi wzorcowania 
Aby zlecić usługę wzorcowania należy wypełnić formularz Zlecenie Wzorcowania, a następnie wysłać 
na adres htl.service@corning.com. Wzorcowanie zostanie wykonane w ciągu 10 dni roboczych od dnia 
otrzymania pipet przez Laboratorium.

Formluarz Zlecenie Wzorcowania oraz szczegółowe informacje na temat usługi wzorcowania dostępne 
są na stronie www.htl.pl/pl/serwis-i-kalibracja-pipet/wzorcowanie-17025.
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Pipetor półautomatyczny SWIFTPET PRO
Pipetowanie seryjne pipetami miarowymi i mianowanymi staje się niezwykle wygodne i łatwe przy użyciu 
pipetora SWIFTPET PRO. Ergonomiczna rękojeść, kształt i umiejscowienie przycisków zapewniają wygodne 
dozowanie nawet podczas długotrwałego użytkowania, a podstawka ładująca pozwala na stabilne 
przechowywanie pipetora podczas przerw w pracy. Prędkość i tryb pracy mogą być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, dzięki łatwo dostępnym przyciskom. Pipetor to urządzenie szczególnie przydatne 
w laboratoriach hodowli komórek oraz serologicznych. 

Bezpieczeństwo i niezawodność 
• Mikrofiltr, który chroni wnętrze pipetora przed przypadkowym 

zalaniem, zanieczyszczeniami mechanicznymi, chemicznymi 
i bakteriologicznymi

• Uchwyt pipety, filtr oraz osłona uchwytu mogą być autoklawowane
• Możliwość sterylizacji promieniami UV
• 3 akumulatory NiMH o dużej pojemności, pozwalają na wiele 

godzin pracy 
• Stan naładowania baterii zawsze widoczny na wyświetlaczu LCD
• Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów

Regulacja prędkości pobierania i wydawania
• Przyciski funkcyjne regulacji prędkości (SPEED) oraz trybu pracy 

(MODE) w zasięgu kciuka
• Dodatkowa płynna regulacja poprzez siłę nacisku klawiszy 

pobierania i wydawania
Komfort pracy
• Kompatybilny z pipetami szklanymi 

i plastikowymi o poj. 0,5-100 mL
• Ergonomiczna rękojeść
• Łatwo dostępne przyciski
• Wygodna podstawka umożliwiają-

ca przechowywanie i ładowanie na 
stole laboratoryjnym lub na ścianie

• Łatwy dostęp do akumulatorów

 
SWIFTPET PRO z podstawką do ładowania 0390

Podstawka do ładowania 29056       

Uchwyt pipety SP29054

Osłona uchwytu pipety 29053

Pokrywka baterii standardowa 29063

Pokrywka baterii ze „skrzydełkami” 29064

Mikrofiltr PTFE 0,20 µm [5 szt.] 9143

Mikrofiltr PTFE 0,45 µm [5 szt.] 9144

Zasilacz uniwersalny typ 9V: EU, US, UK, AU SP9010

Wieszak 9029

   Model          Nr kat.
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Dozownik seryjny MINILAB 201

Wygoda w dozowaniu seryjnym

• Niska waga – 100 g
• Nie wymaga konserwacji
• Idealny do gęstych i lepkich cieczy
• Kompatybilny z większością strzykawek dostępnych na rynku
• Wyposażony w adapter do strzykawek 50 mL

Dozownik MINILAB 201 jest urządzeniem dozującym, współpracującym ze specjalnymi strzykawkami. 
Jego konstrukcja gwarantuje wysoką dokładność i powtarzalność dozowanych dawek, bez względu 
na gęstość i lepkość wydawanych cieczy. MINILAB 201 umożliwia odmierzanie do 48 jednakowych 
dawek przy dozowaniu seryjnym z jednej strzykawki. Próbki mogą być wydawane w odstępach jednej sekundy. 
Stosowanie jednorazowych strzykawek zapobiega zanieczyszczeniu dozowanej próbki. 

Adapter 25 
5710

Adapter 50 
5709
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Dozownik seryjny MINILAB 201 Strzykawki
MINILAB 201 współpracuje ze specjalnymi strzykawkami wykonanymi z czystego polipropylenu 
o pojemnościach od 0,05 mL do 50 mL. Znaczniki znajdujące się na strzykawkach ułatwiają odczyt dozowanej 
objętości. W zależności od stosowanej strzykawki można dozować dawki o objętości od 1 µL do 5000 µL.

Możliwości wyboru strzykawki pod kątem wielkości i liczby dawek przedstawia poniższa tabela:

Ustawienie pokrętła 1 2 3 4 5

A% P%

Liczba dawek 48 23 15 11 8

Objętość strzykawki* (mL) Objętość dawki  (µL)

0,05 1 2 3 4 5 ± 6,0 ± 9,0

0,50 10 20 30 40 50 ± 1,0 ± 1,5

1,25 25 50 75 100 125 ± 0,9 ± 0,9

2,50 50 100 150 200 250 ± 0,7 ± 0,9

5,0 100 200 300 400 500 ± 0,3 ±0,8

12,50 250 500 750 1000 1250 ± 0,3 ± 0,7

25,00 500 1000 1500 2000 2500 ± 0,5 ± 0,6

50,00 1000 2000 3000 4000 5000 ± 0,5 ± 0,6

 

 0,05  5701  - 100

  0,50  5702 5752 100

  1,25  5703 5753 100

  2,50  5704  5754 100

  5,00  5705  5755 100

  12,50  5706  5756 100

  25,00  5707  5757 25

  50,00  5708  5758 25

* Strzykawkę 0,05 mL należy używać z założoną końcówką (10 µL), Wartości dla strzykawek 0,5 mL, 1,25 mL i 2,5 mL zostały zmierzone przy założonej końcówce 200 µL,  
   wartości dla strzykawki 0,05 mL zostały zmierzone przy założonej końcówce 10 µL.

Strzykawki współpracują z dozownikami**:
- Ripette®
- Multipette® 4780
- Minilab 100/101
- Distriman® - EasyStep
- HandyStep®
- HandyStep® electronic

 
MINILAB 201 z adapterem

do strzykawek 50 mL
0020 

Adapter do strzykawek 50 mL 5709    

Adapter do strzykawek 25 mL 5710

Statyw 1-pozycyjny plexi 5479

Strzykawka [mL] szt. /op.
Nr kat.

niesterylne
Nr kat.
sterylne

Produkt                                           Nr kat.                

** Multipette® jest znakiem zastrzeżonym Eppendorf AG; 
   HandyStep®jest znakiem zastrzeżonym Brand GmbH + Co. KG; 
   Distriman® jest znakiem zastrzeżonym Gilson Inc.; ripette® jest znakiem zastrzeżonym Ritter Medical Care



24

MINI MIKROWIRÓWKA HTL
Mini Mikrowirówka HTL jest nowoczesną kompaktową wirówką laboratoryjną. Jej konstrukcja zapewnia
łatwość obsługi, bezpieczną pracę i szeroki zakres zastosowania w laboratoriach medycznych,
biochemicznych i innych, gdzie istnieje konieczność rozdziału badanego preparatu małej objętości na
składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej. Wirówka wyposażona jest
w dwa rotory, jeden do mikro probówek o pojemności 1,5 / 2,0 mL, drugi do probówek w paskach do
PCR o pojemności 0,2 mL oraz adaptery do probówek o pojemności 0,2, 0,25 oraz 0,5 mL.

 
Mini Mikrowirówka HTL 8000

Rotor na 8 probówek 1,5 / 2,0 mL 6770-RT       

Rotor na 4 x 8-stanowiskowe paski probówek PCR 0,2 mL 6770-RTS

Adapter do próbówek 0,2 mL, do rotora 6770-RT, 8 sztuk 6770-RTA.20

Adapter do próbówek 0,25 mL, do rotora 6770-RT, 8 sztuk 6770-RTA.25

Adapter do próbówek 0,5 mL, do rotora 6770-RT, 8 sztuk 6770-RTA.5

Zasilacz, 24 V 401025

   Produkt          Nr kat.

Zawartość opakowania:

Dane techniczne:

• Maksymalna pojemność: 8 x 1,5 / 2,0 mL lub 4 paski 8 x 0,2 mL
• Prędkość obrotowa: 6 000 rpm
• Przyśpieszenie: 2 000 x g
• Wymiary (szer. x dł. x wys.): 15 x 15 x 11,6 cm
• Waga: 1,2 kg
• Zasilanie: Uniwersalne, 100-240 V
• Zgodność: CE/TUV/CSA

• Łatwa obsługa – wystarczy zamknąć 
pokrywę i użyć włącznika, aby rozpocząć 
i zakończyć pracę wirówki

• System szybkiej wymiany rotora – bez 
potrzeby użycia narzędzi

• Elektroniczne hamowanie – pozwala 
na szybsze zmniejszenie prędkości

• Przezroczysta pokrywa umożliwia 
podgląd pracy wirówki

• Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja
• 2 lata gwarancji
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PORÓWNANIE PIPET
– zestawienie najważniejszych cech wyrobów
Wbrew pozorom zakup pipety automatycznej nie jest prostym zadaniem. Przy jej wyborze należy 
kierować się zarówno parametrami pipety jak też umiejętnościami użytkownika. Na przykład, w badaniach 
naukowych, gdzie szczególnie ważna jest precyzja zasadniczą cechą będzie 4-cyfrowy licznik i blokada 
nastawy pojemności. Natomiast dla osób, które dopiero uczą się pracować z pipetą istotny będzie dobrze 
wyczuwalny próg (opór) pipetowania, aby zminimalizować ryzyko błędu. 
Poniższa tabela zawiera porównanie cech wszystkich pipet o zmiennej pojemności z oferty HTL:  

OPTIPETTE LABMATE pro DISCOVERY Comfort DISCOVERY PRO

Zakres pojemności (µL)
dla modeli jednokanałowych 0,1-10000 0,1-10000 0,1-10000 0,1-1000

Zakres pojemności (µL)
dla modeli wielokanałowych 0,5-300 0,5-300 0,5-300 0,5-300

Licznik 3-cyfrowy 3-cyfrowy 3-cyfrowy 4-cyfrowy

Siły pipetowania Wyraźnie wyczuwalny próg 
(opór)

Obniżone siły pipetowania, 
system „miękkich” sprężyn

Obniżone siły pipetowania, 
system „miękkich” sprężyn Ultra niskie siły pipetowania 

Autoklawowalność Zespół trzonu Cała pipeta Cała pipeta Cała pipeta

Odporność na UV Tak Tak Tak Tak

Możliwość rekalibracji
przez użytkownika Tak Tak Tak Tak

Sposób nastawy pojemności Pokrętło nastawy pojemności Pokrętło nastawy lub 
przycisk pipetowania

Pokrętło nastawy lub 
przycisk pipetowania Pokrętło nastawy pojemności

Blokada pojemności Nie Nie Tak Tak
(automatycznie)

Regulacja wysokości 
wyrzutnika Tak, dodatkowe nasadki Tak,

system „turn-to-fix”
Tak, 

system „turn-to-fix”
Nie,

długi skok wyrzutnika

Uniwersalne trzony Tak Tak Tak Tak

Izolacja termiczna Nie Nie Nie Tak

Kodowanie kolorem Tak, pierścienie 
identyfikacyjne Tak, przyciski oraz trzony Tak, przyciski oraz/lub trzony Tak, przyciski oraz suwak 

kalibracyjny

Filtr w modelach
 0,5-5 mL oraz 1-10 mL Tak Tak Tak Nie dotyczy

Dostępne zestawy startowe
OPTIPETTE STARTER 4 PACK

OPTIPETTE COLOR
STARTER 4 PACK

LABMATE PRO STARTER 4 PACK

DISCOVERY COMFORT
STARTER 4 PACK

DISCOVERY STARTER KIT

DISCOVERY STARTER KIT BIO

DISCOVERY PRO STARTER 4 PACK

 

Cecha

Seria pipet
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Zasady poprawnego pipetowania
Osiąganie wiarygodnych wyników podczas pipetowania zależy w dużej mierze od umiejętności 
użytkownika. Błędy wynikające ze złego operowania pipetą mogą wpływać istotnie na wyniki badań, 
a właściwa technika pipetowania odgrywa istotną rolę w uzyskiwaniu dokładnych i powtarzalnych pomiarów. 
Oto kilka wskazówek, jak poprawnie pipetować:

Wybierz odpowiednią technikę 
pipetowania

W przypadku pipet automatycznych stosuje się 
2 podstawowe metody pipetowania: standardowe, 
wykorzystywane do pipetowania wody, roztworów 
wodnych, buforów, rozcieńczonych kwasów i zasad 
oraz pipetowanie rewersyjne – przy cieczach 
gęstych, lepkich i pieniących się. 

1

Przechowuj pipetę na statywie

Ciepło dłoni ogrzewa pipetę podczas pipetowania 
zakłócając równowagę termiczną. W konsekwencji 
zmienia się objętość dozowanej próbki. Unikaj zatem 
zbyt długiego przetrzymywania pipety w dłoni.

Zwracaj uwagę na warunki otoczenia

Objętość cieczy odmierzana za pomocą pipety 
automatycznej zmienia się w zależności od 
temperatury. Podczas pipetowania temperatura 
pomieszczenia, pipety, cieczy i końcówki powinna 
być stała, w granicach 20-25 °C.

2

3

Używaj właściwej końcówki

Końcówka powinna być elastyczna, cienkościenna 
i dobrze uszczelniać się na trzonie pipety. 
Stosowanie końcówek o nieodpowiedniej jakości 
może skutkować błędem do 10%!

4

Przepłucz końcówkę

Przepłukiwanie polega na jedno- lub dwukrotnym 
pobraniu i wydaniu cieczy do tego samego 
naczynia. Przepłukiwanie końcówki jest szczególnie 
ważne, gdy pipetujemy ciecze lotne, gęste, lepkie 
lub o temperaturze innej niż temperatura otoczenia.

5
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Trzymaj pipetę pionowo podczas 
pobierania cieczy

Nigdy nie odkładaj pipety z końcówką na blacie 
laboratoryjnym szczególnie, gdy w końcówce 
pozostały resztki cieczy, ponieważ może to 
spowodować zalanie trzonu, a w konsekwencji 
uszkodzenie mechanizmu wewnętrznego pipety.

6

Zanurz końcówkę na odpowiednią
głębokość

Głębokość zanurzenia końcówki w cieczy zależy 
od zakresu pojemności pipety:

Pojemność pipety
(µL)

Głębokość zanurzenia 
końcówki (mm)

2-20 ≤1
20-100 2-3

200-1000 2-4
5000 3-6
10000 5-7

7

Operuj przyciskiem pipetowania powoli 
i płynnie, po pobraniu odczekaj 
1 sekundę zanim wyjmiesz końcówkę 
z cieczy

Zbyt gwałtowne pobieranie cieczy grozi 
zalaniem wnętrza trzonu pipety oraz powoduje                                                  
pojawianie się pęcherzy powietrza w końcówce. 
Delikatnie wysuwaj końcówkę z cieczy, aby na jej 
zewnętrznej powierzchni nie zostały resztki cieczy.

8

Zmieniaj końcówkę

Często zmieniaj końcówkę na nową, obowiązkowo, 
gdy zmieniasz dozowaną ciecz lub jeżeli na 
końcówce pozostały widoczne krople cieczy. 
Stosowanie tej samej końcówki wielokrotnie może 
skutkować błędem w wynikach pracy ok. 4%!

9

Regularnie czyść pipetę 
i sprawdzaj kalibrację

Czyść swoja pipetę codziennie, aby zapobiec  
zanieczyszczeniu dozowanych cieczy. Przed 
założeniem końcówki sprawdź, czy trzon nie jest 
uszkodzony. Jeżeli to konieczne, wysterylizuj pipetę 
w autoklawie.

10
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Diagnozowanie i usuwanie usterek
Stwierdziłeś nieprawidłową pracę wyrobu? Czy wiesz, że w wielu przypadkach usterki można usunąć 
we własnym zakresie? Pamiętaj! Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi wyrobu. W zależności 
od rodzaju problemu, potrzebne informacje można odnaleźć w rozdziałach:

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdują się wszystkie 
niezbędne instrukcje i materiały uzupełniające dotyczące obsługi i konserwacji naszych wyrobów   
– www.htl.com.pl, zakładka Serwis i wsparcie. Przykłady problemów eksploatacyjnych: 

wskazówki eksploatacyjne usuwanie drobnych usterek czyszczenie i sterylizacja

Nie można pobrać cieczy /
Pobieranie cieczy jest bardzo powolne

Zanieczyszczenie wnętrza trzonu pipety 
(zablokowany otwór w trzonie)

1 – zdemontuj trzon, oczyść lub wymień
2 – sprawdź stan nurnika i uszczelnienia

Zanieczyszczony, zużyty filtr trzonu 
(pipety 5 mL i 10 mL) Wymień filtr na nowy

Nie można pobrać cieczy /
Pobrana ilość cieczy jest niewłaściwa 

(za mała) /
Ciecz wycieka z końcówki

Niekompletne lub nieprawidłowo
zamontowane uszczelnienie 

1 – zdemontuj trzon, sprawdź stan
      podzespołów (uszkodzone wymień)
2 – zmontuj części zgodnie z instrukcją*

Uszkodzona lub zanieczyszczona 
powierzchnia trzonu Wyczyść trzon lub wymień na nowy

 

Discovery Comfort, Labmate Pro
(modele od 2 µL do 1000 µL)
z wyrzutnikiem typu turn-to-fix

Przekręć kolorową tulejkę wyrzutnika w lewo 
ok. 1/3 obrotu, po kliknięciu wyrzutnik można 
zdjąć

Regulacja długości wyrzutnika Po zdjęciu przycisku wyrzutnika przekręć 
kolorową tulejkę w lewo zwiększając długość 
wyrzutnika lub  w prawo – skracając długość 
wyrzutnika

Optipette oraz starsze modele 
pipet z serii Discovery i Labmate

(modele od 2 µL do 1000 µL)
z wyrzutnikiem wsuwanym

Wciśnij do oporu przycisk wyrzutnika i pociągnij 
wyrzutnik w dół trzymając za szarą (kolorową) 
tulejkę

Regulacja długości wyrzutnika Po zdjęciu wyrzutnika usuń tulejkę dystansową 
lub wymień ją na tulejkę innej długości

Pojemności makro – wszystkie serie 
pipet (modele 5000 µL i 10000 µL)

z wyrzutnikiem wkręcanym

Zdejmij przycisk wyrzutnika, przy pomocy 
wkrętaka obracaj trzpień w lewo aż do 
zwolnienia wyrzutnika

Regulacja długości wyrzutnika a) Po zdjęciu przycisku wyrzutnika przekręć 
trzpień w lewo aby zwiększyć długość 
wyrzutnika

b) Zastosuj nasadkę wyrzutnika

Discovery Pro
z wyrzutnikiem wkręcanym 

Brak możliwości regulacji wyrzutnika

Odkręć dolną część pipety.
Przytrzymaj nakrętkę trzonu i odkręć wyrzutnik

 

Opis problemu

Model pipety

Przyczyna

Sposób postępowania

Sposób postępowania

1. Pobieranie/wydawanie cieczy – szczelność pipety

2. Demontaż i regulacja wyrzutnika końcówek

* Szczegółowy opis montażu zespołu trzonu znajdziesz na stronie www.htl.com.pl w zakładce Serwis i wsparcie/ Konserwacja i rekalibracja

Więcej informacji na stronie www.htl.com.pl, zakładka Serwis i wsparcie.
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Notes
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