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Para o uso adequado das pipetas automáticas, visando obter 

precisão e exatidão, é necessário primeiramente que as pipetas 

e ponteiras sejam de qualidade, que se tenha suficiente 

experiência prática em seu uso correto e que a manutenção e 

calibração estejam em conformidade com as orientações do 

fabricante.  



•   Ponteiras de má qualidade podem ter rebarbas ou ondulações 

no plástico que retêm líquidos, de modo que o volume pipetado 

não é o volume dispensado. Outro problema no uso de ponteiras 

de má qualidade é a abertura não concêntrica da ponta da 

ponteira, afetando a distribuição do líquido na ponteira. 



 Nunca mover a pipeta da posição vertical quando estiver 

com líquido na ponteira. 

 Manter a pipeta na posição vertical e efetuar a aspiração do 

líquido lentamente, dando uma pausa de uma fração de 

segundos após a aspiração. 



 Para pipetagem de amostras viscosas ou sangue total, 

sugere-se limpar com cuidado a parte externa da ponteira. 

É recomendado que se faça um ambiente na ponteira com o 

líquido a ser pipetado. Com isto se obtém melhor exatidão e 

precisão da pipetagem.  



•   Para prevenir corrosão do pistão, evitar aspirações acidentais 

do líquido para dentro da pipeta. Se o líquido é acidentalmente 

aspirado para dentro da pipeta, o pistão deve ser 

imediatamente limpo com álcool isopropílico a 70% ou de 

acordo com orientações do fabricante.  



 Após o uso as pipetas devem ser limpas com álcool 

isopropílico a 70% e mantidas na posição vertical em 

estantes apropriadas. 

- Enxugar sempre as mãos antes de usar a pipetas .  

- Sempre devem ser inseridas em cima de papel toalhas quando 

permanecerem na bancada durante os experimentos. 



Obrigado! 

Quando possível faça algo ou aprenda algo de útil para 

que seu hoje seja melhor que ontem. E nunca se 

esqueça de que todas as vantagens e benefícios que 

desfrutemos da vida são misericórdias de Deus. 

                                                                       (André Luiz) 


