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Wymogi prawne



ustawa o wyrobach medycznych (t.j. DU. 2016 poz.542 - rozd.11 art. 90



ustawa o diagnostyce laboratoryjnej ( t.j.Dz.U.2014 poz. 1344 )



rozp MZ z 03.03.2004 r w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne
laboratorium diagnostyczne ( DU.04.43.408 z późn. zm)



rozp MZ z 09.01.2009 r w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych ( DU.09.22.128 )



Ustawa – Prawo o miarach (t.j. DU.2016,poz.884 )



Normy ISO : PN-EN ISO 9001:2008; PN-EN ISO 17025: 2005; PN-EN ISO 15189:2007; PNEN ISO 10012:2004; PN-EN ISO 9002



Wymagania Dobrej Praktyki wytwarzania GMP i Dobrej Praktyki laboratoryjnej GLP



PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 - Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i
ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)

Rozp. MZ z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium
diagnostyczne
§ 4. 1. 7 W pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej bieżąco
kontroluje si ę warunki mogące mieć wpływ na wyniki badań.
§ 5. 1. Laboratorium posiada wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności, w
tym:
1) wyposażenie podstawowe;
2) wyposażenie pomiarowo-badawcze;
3) wyposażenie umożliwiające pobieranie materiału;
4) wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy;
5) urządzenia telekomunikacyjne i systemy informatyczne.
2. Laboratorium wyposaża się w aparaturę pomiarowo-badawczą dostosowaną do rodzaju
wykonywanych badań, umożliwiającą stosowanie metod badawczych zgodnych z aktualnym
stanem wiedzy.
3. Aparaturę pomiarowo-badawczą poddaje się badaniom i kontroli z częstotliwością wynikającą
z rodzaju aparatury i wskazań wytwórców.
4. Laboratorium prowadzi karty urządzeń wchodzących w skład wyposażenia
laboratorium, w których ewidencjonuje się przeprowadzone kontrole techniczne, naprawy
i terminy wyznaczonych przeglądów oraz określa się
zasady dopuszczenia do
eksploatacji.

DU.2006.59.422
rozp.MZ z 21 marca 2006 r w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać
medyczne laboratorium diagnostyczne
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408) w § 5
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Laboratorium prowadzi dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo-badawczej oraz
sprzętu, stanowiących wyposażenie laboratorium, zawierającą:
1) karty gwarancyjne;
2) specyfikacje techniczne;
3) datę rozpoczęcia eksploatacji;
4) wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych do obsługi oraz osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę lub sprzęt;
5) instrukcje użytkowania;
6) zapisy kalibracji;
7) instrukcje postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących;
8) oświadczenie o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii;
9) dane o bieżącej obsłudze i kontroli;
10) dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami
wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub
wytwórców.”

Dz.U. 2009 nr 22 poz. 128
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

7. Zapewnienie jakości badań laboratoryjnych
7.1. Laboratorium prowadzi stałą wewnętrzna kontrolę jakości badań, zgodnie z opartą na dowodach
naukowych wiedzą, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi kontrolnych dla wszystkich rodzajów badań
wykonywanych w laboratorium.
7.2. Laboratorium powinno monitorować całodobowo temperaturę w urządzeniach z możliwością określenia
minimalnej i maksymalnej temperatury.
7.3. Liczba oraz sposób interpretacji wyników badań kontrolnych są powiązane z jakością kontrolowanej metody
badawczej, określona na etapie oceny wstępnej/walidacji.
7.9. Laboratorium prowadzi dokumentację
przez wykonawcę:

wewnętrznej kontroli jakości, w której odnotowuje poświadczone

1) wyniki badań kontrolnych;
2) stwierdzone przekroczenia granic dopuszczalnych błędów;
3) podjęte działania korygujące i zapobiegawcze.
7.10. Laboratorium bierze stały udział w podstawowych programach zewnętrznej oceny jakości organizowanych
przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Dla badań nieobjętych podstawowymi
programami Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej laboratorium bierze udział w
innych programach krajowych lub międzynarodowych
7.13. Za prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości oraz uczestnictwo w programach zewnętrznej oceny jakości
odpowiada kierownik laboratorium lub wyznaczony przez niego pracownik.
7.14. Dokumentacja kontroli jakości wyników badań jest przechowywana przez czas określony w przepisach
dotyczących dokumentacji medycznej.

Ustawa o wyrobach medycznych ( t.j.Dz.U.2016, poz.542 )
Rozdział 11: Używanie i utrzymywanie wyrobów

Art. 90. 1. Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i
utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a
użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania.
2. Zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady mogące
stwarzać ryzyko dla pacjentów, użytkowników lub innych osób.

Ustawa o wyrobach medycznych ( t.j.Dz.U.2016, poz.542 )
Rozdział 11: Używanie i utrzymywanie wyrobów : art.90

6. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych
instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania,
przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa
wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w
szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu,
który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.
7. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą
terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do
udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń
podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6.
8. Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany
przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania
wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.
9. Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa
w ust. 6 i 7, organom i podmiotom sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą
lub upoważnionym do jego kontroli.

Ustawa - Prawo o miarach , Rozdział 3

Prawna kontrola metrologiczna
Art. 8. 1. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) w ochronie praw konsumenta,
4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz
ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy
pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
5) przy dokonywaniu kontroli celnej,
6) w obrocie
— i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają
prawnej kontroli metrologicznej.

Prawo o miarach - słownik

5) przyrząd pomiarowy — urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do
wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami
dodatkowymi;
- wzorce miary i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe;
6) wzorzec miary — urządzenie przeznaczone do odtwarzania lub dostarczania jednej lub
wielu znanych wartości danej wielkości fizycznej w sposób niezmienny podczas jego
stosowania;

7) materiał odniesienia — materiał lub substancję, których jedna lub więcej wartości ich
właściwości są dostatecznie jednorodne i określone w stopniu umożliwiającym stosowanie do
wzorcowania przyrządu pomiarowego, oceny metody pomiarowej lub przypisania wartości
właściwościom innych materiałów;
8) wymagania — wymagania techniczne i metrologiczne, które powinien spełniać przyrząd
pomiarowy;
9) prawna kontrola metrologiczna — działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd
pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach;

Czym jest prawna kontrola metrologiczna?
- jest zespołem działań obejmującym czynności odpowiednich organów zmierzające do
wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone w przepisach prawa.
Podstawowym celem prawnej kontroli metrologicznej jest ochrona określonych w ustawie Prawo o
miarach interesów Państwa, społeczeństwa i osób indywidualnych.
Przesłankami objęcia przyrządu pomiarowego prawną kontrolą metrologiczną są:
1) niezbędność, z punktu widzenia obszarów zastosowań określonych przyrządów pomiarowych,
2) zakres ilościowy zastosowań tych przyrządów pomiarowych,
3) dziedziny pomiarowe, w których przyrządy pomiarowe są stosowane,
4) zobowiązania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

Przez jakie czynności wykonywana jest prawna kontrola metrologiczna?
Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:
1) zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu – przed
wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu
2) legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową – przed wprowadzeniem
egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania,

danego

3) legalizację ponowną – w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu
lub użytkowania.
Zakres prawnej kontroli metrologicznej jest zależny od rodzaju przyrządu pomiarowego.

Sprawdzanie i wzorcowanie
Laboratorium musi stworzyć program wzorcowania i sprawdzania parametrów
wyposażenia, które ma bezpośredni wpływ na wyniki badań
Kiedy wykonać wzorcowanie? oraz jak często je wykonywać?
to jedne z trudniejszych pytań na które laboratorium musi odpowiedzieć biorąc pod uwagę takie
czynniki jak np.:
- niepewność pomiaru wymagana lub deklarowana przez laboratorium;
- ryzyko przekroczenia przez przyrząd pomiarowy granicy błędu dopuszczalnego w czasie jego
używania;

- koszt koniecznych działań korygujących gdy stwierdzono, że przyrząd nie był właściwy do stosowania w długim
okresie;
- typ przyrządu i zalecenia producenta;
- tendencja zużycia się i dryftu (dryft - powolna zmiana wartości czy sygnału);
- zakres i intensywność użytkowania;
- warunki otoczenia (warunki klimatyczne, drgania, promieniowanie jonizujące,itd.);
- dane dotyczące trendu (zapisy z poprzednich wzorcowań);
- zapis przebiegu konserwacji i serwisu;
- częstość sprawdzania przez porównanie z innymi wzorcami odniesienia lub urządzeniami pomiarowymi;
- częstotliwość i jakość sprawdzeń okresowych między wzorcowaniami;
- ilość czynności transportowych i związane z nim ryzyko, oraz
wiedza i kompetencje personelu obsługującego.

System = Człowiek + Procedura + Urządzenia/Przedmioty

Próbując ustalić okres między wzorcowaniami musimy odpowiedzieć sobie
na pytanie dlaczego wzorcujemy przyrząd pomiarowy?

Wzorcowanie jest to działanie, które
- w pierwszym etapie ustala zależność pomiędzy wartościami wielkości prezentowanymi przez wzorzec
pomiarowy (wraz z ich niepewnościami pomiaru), a odpowiadającymi im wskazaniami wzorcowanego
obiektu (wraz z ich niepewnościami),
- w drugim etapie wykorzystuje te informacje do ustalenia zależności (charakterystyki) pozwalającej
uzyskiwać wyniki pomiaru na podstawie wskazań. (def. z międzynarodowego słownika metrologii VIM,)
Celem wzorcowania
- jest określenie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określającej jego przydatność do
wykonywania pomiarów, lub poświadczenie, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania
metrologiczne.
Wynik wzorcowania poświadczany jest w świadectwie wzorcowania, w którym zasadniczymi
informacjami są:
a) wartość błędu wskazań, czyli poprawka (jej wartość należy uwzględnić odczytując wartości wskazywane
przez przyrząd),
b) wartość niepewności pomiaru, które musimy porównać z założonymi kryteriami, które powinien spełniać
przyrząd, aby spełniać nasze wymagania.
Podczas wzorcowania musi być zachowana spójność pomiarowa, czyli nieprzerwany ciąg odniesień do wzorca
wyższego rzędu krajowego lub międzynarodowego.
Świadectwa wzorcowania wydawane przez Główne Urzędy Miar lub akredytowane laboratoria wzorcujące nie
powinny określać terminu ważności wzorcowania. To sam użytkownik przyrządu pomiarowego ustala terminy
powtórnych wzorcowań.

Konserwacja, ponowna kalibracja (adjustacja) i sprawdzenie wskazań (wzorcowanie)
przyrządów są normalnymi czynnościami eksploatacyjnymi, nie są w związku z tym objęte
gwarancją producenta oraz są wykonywane odpłatnie na zlecenie właściciela.

Co to zatem jest wzorcowanie?
Po co to wzorcowanie?
Czy jest taki obowiązek?
>
wzorcowanie
jest
czynnością
pracochłonną
a
przy
dużej
ilości
przyrządów dość kosztowną,
> wzorcowanie jest wymagane przez
systemy zarządzania jakością jako
autoryzowane
potwierdzenie
wiarygodności pomiarów realizowanych
przez przyrządy pomiarowe.

> wzorcowanie kojarzone jest również z
legalizacją przyrządów, ponieważ stanowi
jeden z jej elementów.
> warto wiedzieć nie tyle, z jaką
dokładnością realizowany jest pomiar,
ale jak daleko znajduje się od wartości
rzeczywistej

zwane również potocznie kalibracją,
polega to na określeniu różnicy
pomiędzy wskazaniem wzorca, a
wskazaniem przyrządu wzorcowanego z
uwzględnieniem niepewności pomiaru,


celem

wzorcowania jest określenie jego
przydatności do wykonywania pomiarów
lub poświadczenie, że wzorcowany
przyrząd spełnia określone wymagania
metrologiczne,
dowodem

poświadczającym
właściwości metrologiczne
wzorcowanego przyrządu jest wydawany
przez laboratorium dokument zwany
świadectwem wzorcowania, oznaczony
symbolami akredytacji.

Wyposażenie laboratorium
ze względu na rodzaj wymaganej konserwacji (czyszczenie, w razie potrzeby i serwisowanie w
zakresie sprawdzania uszkodzeń), można zaklasyfikować jako:
> > wyposażenie pomiarowe:
- analityczne; analizatory różnego typu, zestawy do metod ELISA, liczniki
- spektrofotometry, termometry, mierniki czasu, wagi, pehametry, mokroskopy
>> wyposażenie pomocnicze: wirówki, wytrząsarki, łaźnie wodne, cieplarki, inkubatory,

mikroskopy
>> urządzenia chłodnicze: lodówki, chłodziarki, zamrażarki
>> wyposażenie do pomiarów objętości: pipety automatyczne, końcówki do pipet, dozowniki
>> wyposażenie ogólnego zastosowania (probówki, pojemniki szklane i plastikowe, płytki
Petriego, statywy, sprzęt do pobierania próbek);
>> inne: meble, stoły laboratoryjne, krzesła, sprzęt komputerowy
Jako „sprzęt laboratoryjny” rozumie się cały szereg urządzeń badawczych, urządzeń
pomocniczych, narzędzi laboratoryjnych, naczyń laboratoryjnych, o różnym przeznaczeniu,
wymaganiach, warunkach użytkowania, bezpieczeństwie użytkowania i awaryjności.
Wszystkie czynności związane zarówno z działaniami sprzętu prewencyjnymi jak i naprawczymi powinny
być zapisywane w Karta pracy urządzenia .

Po każdej naprawie powinny być przeprowadzone czynności sprawdzenia i/lub
wzorcowania.

Urządzenia pomocnicze

Poprawne działanie urządzeń pomocniczych stanowi gwarancję poprawności
wykonania badań i unikania/minimalizacji błędów pomiarowych.
Urządzenia pomocnicze powinny być również nadzorowane
- zaleca się prowadzenie rejestru urządzeń z planem przeglądów, obejmującego wszystkie
pozostające w dyspozycji laboratorium wyposażenie i urządzenia laboratoryjne mające
bezpośredni wpływ na jakość wykonywanej usługi, w którym rejestrowane (identyfikowane) są
narzędzia i przyrządy podlegające okresowemu sprawdzaniu, wraz z określeniem terminów
przeglądów.
Przeglądy i naprawy urządzeń pomocniczych powinny być dokonywane :
– przez uprawnionych pracowników lub przez jednostki specjalistyczne, np. usługi
serwisowe, gwarancyjne, pogwarancyjne świadczone przez producentów sprzętu lub
autoryzowane jednostki

Każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie, naprawie urządzenia, a także w przypadku
urządzeń nowych należy przeprowadzać ocenę zgodności stanu technicznego urządzenia.

Urządzenia chłodnicze






Szczególną uwagę należy zwrócić na nadzorowanie lodówek , chłodziarek i zamrażarek w
których przechowywane są próbki badane , odczynniki, wzorce. Przekroczenie temperatury, w jakiej
przechowywane są próbki, negatywnie wpływa na jakość nie tylko samych próbek, ale również na
poprawność prowadzonych badań laboratoryjnych.
Codzienne sprawdzanie temperatury w lodówkach przy pomocy termometru jest
czasochłonne, a w niektórych placówkach, szczególnie w soboty i niedziele, niestety
niemożliwe. Często zdarza się też, że
temperatury nie są wpisywane na bieżąco, a jedynie uzupełniane niezgodnie z prawdą. Należy
pamiętać o codziennej kontroli temperatury w lodówce

Temperatura w lodówce/ chłodziarce – średnia + 5 ºC na środkowej półce , a przy tym

górna półka + 8 ºC

dolna półka + 3 ºC

drzwi lodówki +10-15 ºC

Rejestracja temperatury urządzeń chłodniczych:
- dostępne są różnego rodzaju elektroniczne monitory/rejestratory temperatury, które nie wymagają
codziennego sprawdzania, można je stosować zarówno w lodówkach, jak również w urządzeniach
przenośnych utrzymujących odpowiednią temperaturę.
- rejestratory takie mogą dodatkowo generować raporty na dowolnym komputerze, bez potrzeby
dedykowanego oprogramowania.
- po określonym czasie rejestrator temperatury poprzez port USB komputera automatycznie może
wygenerować raport.

Temperatura i termometry



W przypadku, gdy temperatura ma bezpośredni wpływ na wynik analizy lub ma zasadnicze
znaczenie dla prawidłowej pracy wyposażenie, wykorzystywane przyrządy do pomiaru
temperatury powinny być takiej jakości aby zagwarantować wymaganą dokładność.



Wzorcowanie termometrów powinno zapewnić spójność pomiarową z wzorcami jednostek
miar temperatury poprzez użycie termometru wzorcowego



Termometry laboratoryjne rurkowe szklane przeznaczone są do dokładnych pomiarów temperatury
w których przy obliczaniu wyników uwzględnia się poprawki wskazań danego termometru.
Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu termometrów laboratoryjnych zapewnia
niezmienność właściwości metrologicznych termometrów.
Termometry laboratoryjne wzorcowane są przy całkowitym zanurzeniu.



Komisja UE zgodnie z przedstawioną interpretacją, dopuściła obrót termometrami rtęciowymi do testów
zgodnie z odpowiednimi normami do 10.10 .2017r

Temperatura i termometry

Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany
pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego
zastosowanego w termometrze.
Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała
termometrycznego i właściwości termometrycznej.
Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub
wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)
Podział termometrów ze względu na przeznaczenie
- meteorologiczny, minimalno-maksymalny
- lekarski– zakres temperatur: od 35 do 42 °C (termometry elektroniczne od 32 °C do 42 °C). Są to termometry
temperatury maksymalnej.

- laboratoryjny– zakres temperatur: bardzo różny (zazwyczaj od 0 do 150 °C).
- meteorologiczny – jest to zespół dwóch termometrów, maksymalnego i minimalnego.
- zaokienny – zakres temperatur: od −50 do 50 °C;

- pokojowy– zakres temperatur: od 0 do 40 °C;
Klimatyzator – konieczny monitoring temperatury pomieszczenia na poziomie połowy wysokości
pomieszczenia

Temperatura w pomieszczeniach


Czy istnieją przepisy regulujące temperaturę w pomieszczeniach?

- rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( wg Polskiej Normy PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury
ogrzewanych pomieszczeń w budynkach") DU.2002.75.690.


rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.jedn. DU.2003.169.1650 )

Rozdział 3

Ogrzewanie i wentylacja
§ 30.W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy
(metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że
względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana
lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291
K).

Charakterystyka pojęć dotyczących temperatury w pomieszczeniach została szczegółowo
opisana tylko w Farmakopei Polskiej:
- temperatura zimna – od 5ºC do 8ºC
- temperatura chłodna od 8ºC -15ºC
- temperatura pokojowa od 15ºC do 25ºC
- temperatura umiarkowanie ciepła od 25ºC do 40ºC

Czytnik mikropłytek z wyposażeniem
- zestaw urządzeń powinien gwarantować pewne wyniki bez względu na zadanie
- do diagnostyki in vitro

Dozowanie – Płukanie – Odczyt – Przeliczanie – Obrazowanie
Należy nadzorować każdy z etapów
- możliwość sprawdzenia liniowości i precyzji czytników mikropłytek,
- wydajności i powtarzalności urządzeń myjących do mikropłytek i precyzji pipet
ręcznych i zautomatyzowanych.
To kompletne rozwiązanie zapewnia optymalną ocenę liniowości i precyzji czytnika
mikropłytek oraz wydajności urządzenia do mycia mikropłytek; uwzględnia wszystkie
aspekty testów sprzętu w jednym miejscu.
Labqality - sprawdziany:
-8814

– kontrola czytników ELISA ( płytka ELISA z wbudowanym filtrem )

-8130,8140,8145

– Kontrola liniowości o rozproszenia światła 340, 405, 540 nm

– kontrola długości fali testy urządzeń przed użytkowaniem i po konserwacji mają podstawowe znaczenie dla
zapewnienia spójnych i dokładnych wyników – niedostępne od 2016r
-8100

!! Testy urządzeń przed użytkowaniem i po konserwacji mają podstawowe znaczenie dla
zapewnienia spójnych i dokładnych wyników.

Pipety automatyczne
- pipety tłokowe, jako przyrządy pomiarowe,
mają swoje regulacje normatywne.

Międzynarodowym standardem dla pipet tłokowych jest międzynarodowa norma, mająca również status normy
polskiej i europejskiej,
PN-EN ISO 8655-2:Tłokowe naczynia do pomiaru objętości – Część 2: Pipety tłokowe

Norma zawiera wymagania konstrukcyjne, które są istotne dla producentów pipet, ale również błędy graniczne
dopuszczalne, które stanowią normatywy dla producentów, ale mogą również stanowić kryteria akceptacji dla
użytkowników pipet.
Dla pipet tłokowych określone są dwa rodzaje błędów:
błąd systematyczny es oraz błąd przypadkowy CV.
W celu wyznaczenia błędów pipet tłokowych stosuje się metodę wagową, której
opis postępowania jak również sposób obliczenia błędów jest określony w normie PN-EN ISO 86556:2003 Tłokowe naczynia do pomiaru objętości – Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru
Metoda grawimetryczna określenia błędu pomiaru najogólniej polega na określeniu masy cieczy wydalonej
z pipety tłokowej do odpowiedniego naczynia, przy zastosowaniu odpowiedniej wagi analitycznej
Warunki
Pomiary

środowiskowe przy kalibracji pipet

zwiane z procedura kalibracji pipet powinny być przeprowadzane w pokoju który zapewnia stabilne
środowisko, wolne od po

Warunki środowiskowe przy kalibracji pipet
Pomiary związane z procedura kalibracji pipet powinny być przeprowadzane w pomieszczeniu, które zapewnia
stabilne środowisko, wolne od podmuchów powietrza.
Według wymagań normy odniesienia w pomieszczeniu
- temperatura powietrza powinna być utrzymywana na stałym poziomie nie przekraczającym odchyleń podczas
wykonywania pomiarów ± 0,5°C w zakresie od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność względna powinna być
utrzymywana na poziomie około 50%.
- pipeta wraz końcówkami oraz woda destylowana powinny być poddane procesowi stabilizacji temperaturowej
bezpośrednio w pomieszczeniu.

- czas aklimatyzacji wynosił minimum 2 godziny tak, aby temperatura przyrządu i wody destylowanej zrównała
się z temperaturą panującą w pokoju wagowym pomieszczeniu.
- warunki środowiskowe panujące w pomieszczeniu winny być stale monitorowane, ze szczególnym
uwzględnieniem temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego, które są niezbędne do wykonania
obliczeń oraz wilgotności i temperatury wody destylowanej, stosowanej do pomiarów.
Zgodnie z wymaganiami normy ISO 8655-6 przyrządy powinny spełniać określone w normie wymagania co do
niepewności standardowej:
- termometr, ze standardową niepewnością mniejszą lub równą 0,2 °C;
- higrometr, ze standardową niepewnością mniejszą lub równą 10 %;
- barometr, ze standardową niepewnością mniejszą lub równą 0,5 kPa.
Wszystkie podane niepewności są określone dla współczynnika rozszerzenia k = 1.
Woda destylowana stosowana do procedury powinna spełniać wymagania klasy 3 lub powinna być
przygotowana zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w międzynarodowej normie ISO 3696 Woda stosowana w
laboratoriach analitycznych –Wymagania i metody badań.
Ponad

80% pipet wysyłanych do serwisów jest nieszczelnych, a ich błędy objętości
znacząco przekraczają granice tolerancji.

Podstawowe wskazówki gwarantujące poprawną pracę pipet
automatycznych
Zawsze

Nigdy

- zawsze obchodź się delikatnie z autopipetą – w
przeciwnym razie pipeta traci kalibrację.

- nigdy nie nastawiaj objętości poza skalą
regulacji pipety.

- zawsze upewniaj się, że jednorazowa końcówka
jest poprawnie zamocowana na końcu pipety.

- nigdy nie używaj pipety bez poprawnie
założonej końcówki.

- zawsze trzymaj pipetę pionowo w trakcie
napełniania lub opróżniania końcówki.

- nigdy nie odkładaj pipety z końcówką
napełnioną cieczą – ciecz może zalać
uszczelnienie
tłoka,
co
spowoduje
rozszczelnienie.

- zawsze zwalniaj tłok powoli i równomiernie w
trakcie napełniania pipety.
- zawsze w trakcie dozowania cieczy dotykaj
końcówką ścianki probówki (lub dna pustego
naczynia) do której ciecz jest dozowana i pozwól
na całkowite opróżnienie końcówki (1-2 sek).

- nigdy nie zwalniaj tłoka gwałtownie podczas
napełniania końcówki.

- zawsze używaj świeżej końcówki dla nowego
odczynnika lub próbki.

- nigdy nie spaceruj po laboratorium z
napełnioną pipetą.

- nigdy nie zanurzaj korpusu pipety w cieczy
dozowanej.

- nigdy nie zanurzaj pełnej końcówki (w trakcie
dozowania)
pod
powierzchnię
cieczy
znajdującej się w probówce.

Wagi laboratoryjne

Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych ( DU.2016,
poz.802 )
§ 3. Waga przeznaczona do:
1) określania masy w obrocie handlowym,
2) określania masy dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych
płatności,
3) określania masy podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez
biegłych i ekspertów,

4) określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
5) określania masy przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach
wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
6) określania ceny na podstawie masy przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów
– musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Legalizacja pierwotna albo legalizacja jednostkowa przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:
1) producenta lub jego przedstawiciela upoważnionego
Legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:

1) użytkownika;
2) wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.
Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych
oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności określone są w
załączniku nr 6 do Min. Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych (
DU.2008,5 poz.29 z póxn.zm )

Pehametr - przyrząd do pomiaru odczynu roztworu wodnego , tj. do pomiaru pH
- woltomierz elektroniczny służący w codziennej praktyce laboratoryjnej do wyznaczania pH
roztworu na podstawie pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa(SEM).
- mierzona SEM ogniwa jest liniową funkcją logarytmu aktywności jonów wodorowych czyli pH

Opis: Bufory 20 °C/ Bufory 25 °C
- Bufory pH-metryczne XX są dokładne,
wiarygodne oraz zgodne z zaleceniami National
Institute of Standards & Technology
(NIST). Standardy kalibracji są przygotowane
zgodnie z normą DIN 19266.
- Kolorowe bufory są stosowane przez
użytkowników w celu uniknięcia błędów w
laboratorium w wyniku niewłaściwego doboru
bufora. Są powszechnie wykorzystywane.
- Standardowe roztwory buforowe są dostarczane
w butelkach HDPE i w plastikowej torbie wraz z
ich Certyfikatem analizy.

- Zakres tolerancji wynosi max. ± 0,01
jednostki pH, z wyjątkiem rozwiązań pH
10, 11, 12 i 13, gdzie zakres tolerancji
wynosi ± 0,02 jednostki pH.

Wirówki laboratoryjne
- urządzenia do rozdzielania zawiesin i emulsji, przez wprawienie w szybki ruch obrotowy,
którego stałe przyspieszenie znacznie przekracza przyspieszenie ziemskie, wielokrotnie
zwiększając szybkość sedymentacji.
Zasady prawidłowej pracy
ważne

jest wypoziomowane, stabilne podłoże

oemperatura

otoczenia w normalnych warunkach pracy wirówki to 15ºC- 35ºC Podane
parametry wirówki odnoszą się do w/w temperatur. Przy zmianie miejsca z zimnego na
ciepłe wystąpi kondensacja wody wewnątrz wirówki
obciążyć

przeciwległe otwory wirnika tym samym wyposażeniem.

istnieje

możliwość jednoczesnego odwirowywania probówek o różnych wymiarach.
absolutną koniecznością jest jednak, aby przeciwległe probówki i wkładki redukcyjne były
takie same. Probówki powinny być włożone symetrycznie i równomiernie obciążone. Nie
jest dozwolone obciążenie niesymetryczne otworów wirnika
regulacja
czas

temperatury wirowania w zakresie np. -20ºC - +40ºC

wirowania

prędkość

wirowania – ilość obrotów

Okresowe przeglądy pogwarancyjne – świadectwo

Konserwacja wyposażenia powinna być wykonywana w określonych odstępach
czasu i w zakresie opisanym w procedurze.

Procedury konserwacji mogą być częścią dokumentacji dostarczonej przez dostawcę lub
opracowane przez użytkownika urządzenia.
Takie procedury powinny określać:
opis

i zakres konserwacji,

częstotliwość,
odpowiedzialność,

materiały
kontrolę
sposób

niezbędne do wykonania każdej czynności,

zmian,

dokumentowania wykonanej czynności.

W procedurze konserwacji należy wskazać działania prewencyjne, systematyczne mające na celu utrzymanie
aparatu w dobrym stanie funkcjonowania takie jak: czyszczenie, dekontaminacja, wymiana części oraz działania
naprawcze spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem aparatury lub jego uszkodzeniem.
Planowanie

regularnej konserwacji może być wykonane poprzez opracowanie planów
np.codzienna, tygodniowa, miesięczna, kwartalna, rocznych.
Przy

opracowywaniu harmonogramu należy brać pod uwagę rodzaj oraz częstotliwość
wykorzystywania danego urządzenia.

Wytwórcy produktów muszą gwarantować, że jakość produktów przez nich
wytwarzanych jest zgodna z dokumentacją dopuszczającą produkt na rynek.



Sprzęt laboratoryjny, podobnie jak czynnik ludzki, stanowi jeden z najistotniejszych
elementów gwarantujących przeprowadzenie wiarygodnych analiz w laboratorium.
Niejednokrotnie wyznacza on kierunki rozwoju laboratorium oraz stwarza możliwości do
pracy badawczej.



Postęp techniki z jednej strony przyczynił się do unowocześnienia i stworzenia
innowacyjnych urządzeń laboratoryjnych, z drugiej strony natomiast znacznie ograniczył
udział czynnika ludzkiego na rzecz pracy urządzenia. Sytuacja taka stwarza komfortowe
warunki do minimalizacji ryzyka błędu laboratoryjnego jedynie w sytuacji zapewnienia
poprawności i funkcjonalności aparatury badawczej.



Każde laboratorium powinno posiadać wyposażenie niezbędne do prawidłowej
realizacji badań oraz procedury zapewniające właściwy sposób postępowania z tym
wyposażeniem



Sprzęt sprawdzony i poddany kontroli metrologicznej powinien podlegać ewidencjonowaniu i
oznakowaniu indywidualnym symbolem i terminem używalności (termin ważności kontroli
metrologicznej – wzorcowania/ sprawdzania). Potwierdzenie metrologiczne realizowane jest
poprzez etykietowanie z podaniem daty wzorcowania (poprzedniego i następnego).

Zarządzanie urządzeniami i aparaturą pomiarową
1.

Przy podejmowaniu decyzji zakupu urządzenia należy uwzględnić potrzeby techniczne, możliwości
modernizacji urządzenia. Nie bez znaczenia są kwestie ekonomiczne zarówno dotyczące kosztów
eksploatacji jak i serwisowania. Specyfikacja jak i dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
badań i zapewniające wymaganą dokładność pomiaru powinny stanowić część dokumentacji
dołączonej do zamówienia.

2. W laboratorium powinny być sporządzone zestawienia urządzeń i aparatury pomiarowej z podziałem na grupy
sprawowanego nadzoru, zawierający informacje identyfikujące urządzenie takie jak: nazwa aparatu, kod lub
niepowtarzalny numer, forma nadzoru oraz miejsce lokalizacji aparatu.
3. Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną (lub osoby oraz ich zastępców) za urządzenia, do której obowiązków
należy nadzorowanie właściwego wykonania operacji przeglądu, utrzymania i weryfikacji, w zależności od
obowiązujących procedur.
4.Zakupione urządzenia, po zainstalowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji instalacyjnej podlegają sprawdzeniu
(jeśli to celowe), które dotyczy zgodności danych technicznych aparatu ze specyfikacją techniczną. Następnie
należy dokonać identyfikacji poprzez właściwe oznakowanie i opracować dokumenty nadzoru dla danego
urządzenia.
5. Instrukcja nadzoru dla danego urządzenia powinna zawierać opis sposobu postępowania przy planowaniu,
realizacji, ocenie i dokumentowaniu nadzoru w stosunku do wszystkich wymaganych form nadzoru.
6. Dla każdego urządzenia należy opracować dokumentację, która będzie zawierać lub odwoływać się (w
przypadku gdy np. instrukcja obsługi opracowana przez producenta jest zbyt obszerna) do takich
dokumentów jak: specyfikacje techniczne, dowody zamówienia i odbioru, poświadczenie
przeprowadzonej kwalifikacji instalacyjnej, świadectwa wzorcowania, sprawdzenia, karty pracy, karty
konserwacji i napraw, instrukcje nadzoru i obsługi.

Podsumowanie

1. Właściwe zarządzanie wyposażeniem w laboratorium stanowi gwarancję jakości ,
kontroli i uzyskania wyników zgodnych z oczekiwaniami
2. Każde urządzenie wykorzystywane w laboratorium powinno być


bezpieczne



konserwowane na bieżąco



sprawdzane



wzorcowane w zależności od jego właściwości oraz potrzeb użytkowników,
zgodnie z zaleceniami producenta, w oparciu o instrukcję obsługi



zgodnie z procedurami i opracowaną dokumentacją,

przy zachowaniu identyfikowalności wszystkich podejmowanych działań i
zapewnieniu stałych warunków otaczającego środowiska


Dziękuję za uwagę

