Infoblad 9
TRANSPORTKASSER & HENTE/BRINGE ORDNING
Transportkasser (pipetter):
Skal dine pipetter til service/kalibrering hos Dandiag, anbefaler vi, at I benytter vores transportkasser til
beskyttelse af jeres pipetter.
Vores transportkasser er fremstillet af hård plastik og med en skumindsats. Hver transportkasse kan indeholde
op til 15 pipetter, afhængig af type/mærke, og er designet til at beskytte pipetterne mod evt. stød under
transporten. Transportkasserne bliver leveret eller sendt til jer, så I selv kan nedpakke de pipetter der skal til
service/ kalibrering.
Alle kasserne er mærket med Dandiag logo og kan købes ved henvendelse til os på mail: dandiag@dandiag.dk

Hente/bringe ordning i Københavnsområdet:
I forbindelse med service/kalibrering af pipetter, kan Dandiag tilbyde en hente/bringe ordning med vores egne
biler i Københavnsområdet.
Hvis kasserne skal indgå i denne ordning, vil der på låget være en oplysningsseddel, hvor firmanavn, afdeling,
kontaktperson inkl. mail, telefonnummer m.m. fremgår. Der vil desuden være angivet en kontaktperson inkl.
mailadresse og telefonnummer hos Dandiag. Sedlen angiver ligeledes, om der er tale om en afhentning eller
levering.
I forhold til DANAK akkrediterede kalibreringer af pipetter og transport, er der i den tekniske komité i EurolabDanmark med deltagelse af DANAK (Danmarks akkrediteringsfond), enighed om tolkning af DS/EN ISO/IEC
17025 og DS/EN ISO/IEC 15189. I begge standarder er der krav om en modtagekontrol og inspektion af udstyr,
der har været ude af laboratoriets varetægt.
Kravet for en modtagekontrol kan gå fra en visuel inspektion til en fuld prøvning af udstyret.
Hvis der ikke er skade på emballagen og hvis pipetten visuelt fungerer, kan det antages, at der ikke er sket
noget med pipetten under transporten, derfor er der ikke grundlag for yderligere egen kalibrering.
Ønsker du at vide mere om vores hente/bringe ordning, så kontakt os på dandiag@dandiag.dk eller ring til os
på telefonnummer: 4343 3057
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