Unity Lab Services returformulär för
pipettkalibreringsservice
Unity Lab Services (part of Thermo Fisher Scientific)
Att.: Pipettservice
RGA# ______________
Rekkatie 6, FI-80100 Joensuu, FINLAND

T: +46 8 590 962 50
E: service@ninolab.se

Kontaktuppgifter
Namn:

Telefon:

E-post:

Fax:

Leveransadress
Företagsnamn:
Adress 1:
Adress 2:
Avdelning:

Byggnad:

Rumsnr:

Ort:

Postnummer:

Faktureringsadress
Företagsnamn:
Adress 1:
Adress 2:
Avdelning:

Byggnad:

Rumsnr:

Ort:

Postnummer:

Betalningsuppgifter
Inköpsordernr:

Beställare:

Telefon och e-post (för fakturakopia):

Offertnummer:

Produktbeskrivning/Dekontaminering
Beskrivning/status
Märke:
Är pipetten använd?

Modell:

□ Ja

Serienummer:

□ Nej

Har pipetten utsatts för hälsovådliga substanser?

□ Ja

□ Nej

Om ja, vilka åtgärder måste vidtas för att säkerställa användarens säkerhet?
Är rengöring/dekontaminering utförd? beskriv hur

		

Typ av kontaminering
Toxisk
Mikrobiologisk
Karcinogen
Bakterier
Virus
Svamp
Patogen

□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej

Explosiv
Radioaktiv
Frätande
Frätande kemisk fara
Antändlig kemisk fara
Reaktiv kemisk fara
Annan farlig substans

□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej
□ Nej

Bifoga ytterligare ett dokument per pipett.
Lista alla substanser, gaser och biprodukter som kan ha kommit i kontakt med utrustningen.
Handelsnamn
Produktnamn
Tillverkare

Kemisk benämning
Kemisk symbol

Faroklassificering

Försiktighetsåtgärder för
substansen

Beskrivning av
Åtgärder vid första
hjälpen

Bindande försäkran
Jag intygar att utrustningen som beskrivs ovan har rengjorts noga och dekontaminerats. Försändelsen av utrustningen kommer
att göras i enlighet med tillämpliga regler som gäller för förpackning, transport och märkning av farliga ämnen.
Underskrift: 									

Underhållsplan för pipetter
Bas - enkel kontroll/kalibrering: Kombinerar en noggrann yttre besiktning av pipetten med gravimetrisk kalibrering för att fastställa
om pipetten uppfyller förväntad nogrannhet och precision. I detta alternativ ingår kalibreringscertifikat och -etikett; ingen justering
utförs.

□ Obs! Om någon pipett inte klarar gränsvärderna i kalibreringskontrollen, kontakta oss för rekommenderade servicealternativ. (Om ej
förkryssat returneras pipetterna efter kalibrering).
□ Kat.nr: 15270404
□ Kat.nr: 15383451
□ Kat.nr: 15313461
□ Kat.nr: 15343461

2 x 5 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (enkanalspipett)
2 x 5 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (multikanalspipett)
3 x 10 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (enkanalspipett)
3 x 10 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (multikanalspipett)

480 SEK
1027 SEK
741 SEK
1300 SEK

Mellan - Förebyggande underhåll och kalibrering1: Ger en grundlig besiktning, vätskeläckagetest, förebyggande underhåll,
mindre reparationer som behövs och kalibrering. I detta alternativ ingår kalibreringscertifikat och -etikett. justering utförs
om nödvändigt.

□ Kat.nr: 15353461
□ Kat.nr: 15363461
□ Kat.nr: 11685561
□ Kat.nr: 11695561

Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 2 x 5 mätningar (enkanalspipett)

524 SEK
Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 2 x 5 mätningar (multikanalspipett) 1092 SEK
Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 3 x 10 mätningar (enkanalspipett)
817 SEK
Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 3 x 10 mätningar (multikanalspipett) 1365 SEK

Premium - GxP Förebyggande underhåll och kalibrering2: Ger en omfattande service som innefattar ankomstkalibrering
besiktning, rengöring, förebyggande underhåll, mindre reparationer som behövs och kalibrering. I detta alternativ ingår
kalibreringscertifikat och -etikett. Volymjustering utförs om nödvändigt.

□ Kat.nr: 15313471
□ Kat.nr: 15323471
□ Kat.nr: 15353471
□ Kat.nr: 15363471
1
2

2 x 5 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 2 x 5 vid retur (enkanalspipett)

680 SEK
1229 SEK
3 x 10 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 3 x 10 vid retur (enkanalspipett)
954 SEK
3 x 10 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 3 x 10 vid retur (flerkanalspipett) 2464 SEK
2 x 5 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 2 x 5 vid retur (multikanalspipett)

Om större reparation krävs utfärdas en offert. Reservdelar ingår inte i priset.
Mindre reparationer inkluderar nödvändiga tätningar. Övriga reservdelar ingår inte i priset.

Portokostnader kan tillkomma i enlighet med våra regler och villkor.

