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Rádce pro posílání pipet ke kalibraci 
 
 

▪ Pipety vždy před odesláním zkontrolujte: 
- Funkčnost 
- Kompletnost, zda nechybí baterie / akumulátor, nabíječka 

▪ Proveďte dekontaminaci – její potvrzení přiložte k zabaleným pipetám  
Tip: Objednávkový formulář na stránkách MEDESA s.r.o. obsahuje předepsané prohlášení 

▪ Připravte si objednávku 
Tip: Můžete si stáhnout a vyplnit objednávkový formulář na stránkách MEDESA s.r.o. 

▪ Pipety řádně zabalte  
Tip: použijte materiál tlumící nárazy, například zmuchlané noviny, papíry ze skartovačky, polystyrenové pelety, 
bublinkovou fólii atd. 

▪ Přiložte k pipetám s objednávkou odpovídající počet Vámi používaných špiček 
Tip: Na jeden objem a jednu pipetu je potřeba alespoň 10 špiček (fixní pipeta) na tři objemy (nastavitelná pipeta) je to 30 
špiček, pro vícekanálové pipety se jedná o násobek kanálů, například na 8 – kanálovou pipetu je ke kalibraci potřeba 10 * 3 
* 8 = 240 špiček. V případě, že pošlete špiček více, než kalibrační laboratoř spotřebuje, přebytek Vám bude zaslán zpět 
s pipetami po kalibraci - (vždy je lépe poslat větší množství). 

▪ Kontaktujte svého obchodního reprezentanta nebo produktového manažera – viz níže, nebo 
rovnou pošlete objednávku na: objednávky@medesa.cz nebo kalibrace@medesa.cz  
Po přijetí objednávky na některé z výše uvedených adres Vás bude kontaktovat odpovědný 
pracovník pro domluvu termínu a formu poslání pipet do kalibrační laboratoře. 

 
 
 

Potřebujete více informací? 
Kontaktujte nás: 
 

 
MEDESA s.r.o. | Na Vyšehradě 1092 | 572 01 Polička | IČO: 64254577 | DIČ: CZ64254577 

obchod@medesa.cz | tel. +420 461 723 555 | +420 606 650 528 

produktoví manažeři / aplikační specialisté  

Jiří Jirsa 
+420 602 210 918 
jiri.jirsa@medesa.cz 

  

obchodní reprezentanti   

Čechy 

Mgr. Petr Kopřiva 
+420 602 156 411 
petr.kopriva@medesa.cz 

Severní Morava a Slezsko 

Hana Janíková 
+420 603 166 616 
hana.janikova@medesa.cz 

 

Jižní Morava 

Mgr. Martin Klepárník, Ph. D. 
+420 607 185 572 
martin.kleparnik@medesa.cz 

Slovensko 

Otakar Klepárník 
+421 903 974 785 
otakar.kleparnik@medesa.cz 
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