
11 dôvodov prečo si vybrať  práve práve 
pipetovacie špičky TipONE 

1.) Všetky PŠ TipONE sú vyrábané z 
panenského polypropylénu najvyššej 
kvality , čo zabezpečuje ich vysokú 
úroveň !

2.) PŠ TipONE sú vyrábané tak-
mer bez prítomnosti človeka v 
ultračistých priestoroch. Týmto 
spôsobom sa predchádza akejkoľvek 
kontaminácii. 

4.) Všetky PŠ TipONE sú 
skontrolované automatickým systé-
mom výstupnej kontroly kvality firmy 
STARLAB.

5.) Tieto PŠ vynikajú preto špičkovou 
kvalitou a perfektným prevedením 
všetkých častí.

3.) Horné kónusy PŠ TipONE sú 
zhotovené tak, aby boli tieto 100% 
kompatibilné s pipetami všetkých 
známych výrobcov. Po stole nemu-
síte teda mať množstvo stojančekov 
so špičkami od rôznych výrobcov. 

6.) Kvalita filtrov v PŠ TipONE s 
filtrom je taktiež najvyššej kvality, o 
čom svedčí i fakt, že tieto filtre  zach-
ytávajú až 99% nečistôt z ovzdušia. 
Filtre neobsahujú žiadne aditíva, a 
preto nemôžu znečistiť Vaše vzorky. 
Všetky PŠ s filtrom sú dodávané 
sterilné, s 
certifikátom a sú individuálne balené. 

7.) Vysoká transparentnosť a  
graduácia Vám umožňuje rýchlu 
kontrolu správnosti objemu 
nasatej kvapaliny !

8.) Koniec PŠ je “FLASH-FREE”, čo 
zabraňuje kvapalinám, aby zostávali jej 
zbytky na stenách špičiek 

9.) Všetky PŠ TipONE sú 
certifikované ako “DNAse, RNAse, DNA 
a pyrogén FREE”.  

10.) Dokonale hladký materiál týchto 
PŠ znižuje priľnavosť tekutín! Táto 
vlastnosť je ešte výraznejšia v prípade 
PŠ TipONE RPT.

11.) Tieto PŠ sú vyrábané úsporne 
aj čo do množstva použitého ma-
teriálu, čo je priaznivé aj pre životné 
prostredie.

Všetky pipetovacie špičky TipONE sú 
vyrábané automatickým systémom bez 
prítomnosti človeka v absolútne čistých 

podmienkach. 

Dokonalá technológia zaručuje excelent-
ný tvar, dokonalú tesnosť s pipetami 

rôznych výrobcov a čistotu materiálu.

Vďaka novej vylepšenej technológií sa 
výrazne znížilo i množstvo materiálu 
potrebného na výrobu pipetovacích 

špičiek.  Výrazne to prispieva k ekologick-
osti produktu. 

Všetky pipetovacie špičky TipONE sú 
certifikované !

CERTIFICATE OF ASSURANCE
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This certificate is your assurance that samples of TipOne®, TipOne® Repeat 

& TubeOne® products are tested in an independent laboratory and are certified 

to be free of any detectable RNase, DNase, DNA or Pyrogens.

Sterile products have been sterilised by e-beam irradiation in accordance

with EN and ISO Standards by an independent accredited company.

The following limits are observed:
DNA  < 2 x 10–9 mg

RNase  < 1 x 10–9 Kunitz Units

DNase <  1 x 10–6 Kunitz Units

Endotoxin  < 0.001 EU/ml

e-beam irradiation  min. dose 15kGy (1.5 Mrads)
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