
Tips vid mikropipettering 
 
Så här utför du mikropipettering: 
 

 
 
De viktigaste reglerna att följa är: 
 

• Pipettera med en långsam, mjuk rörelse: Om man släpper knappen för fort vid upptag av 
vätska är risken stor att luft sugs in i pipetten. Om du lyfter upp pipetten för fort finns risken 
att pipettspetsen inte har hunnit fyllts med tillräckligt med vätska.  
 

• Håll pipetten vertikalt: Håll pipetten vertikalt (eller max 20 grader), både när du suger upp 
vätska och vid dosering (tömning) av vätskan. Däremot kan du hålla sidoväggen av det 
mottagande kärlet i 45 grader (t.ex. om du ska pipettera ned i en centrifugtub eller liknande).  
Du får aldrig vända en pipett upp och ned när det finns vätska i pipettspetsen. Då kommer 
vätskan åka in i pipetten och den riskerar då att gå sönder.  
 

• Sänk spetsen till rätt djup: Pipetter med stor volym (1-5 ml) bör vara nedsänkta 5-6 mm 
under vätskeytan. Pipetter med mindre volymer bör nedsänkas 2-3 mm under vätskeytan. 
Om pipetten doppas för mycket kommer kapillärkraften kunna göra att för mycket vätska 
sugs upp. Vatten kan även ansamlas på utsidan av pipetten och sedan överföras tillsammans 
med volymen inuti spetsen. Obs. Detta är viktigast vid väldigt små provvolymer (eftersom 
felmarginalen blir större då). Ett tips när du lyfter upp pipettspetsen, efter att vätska har 
upptagits, är att pipettspetsens utsida torkas av mot kanten av kärlet. Alltför liten 
nedsänkning av spetsen är inte heller bra då det kan leda till att du suger upp luft från 
omgivningen så att det bildas luftbubblor i pipettspetsen. Då blir vätskevolymen felaktig. 
 

• Använd en vettig pipett för den volym du vill ha: Noggrannheten i din pipett minskar när 
den dispenserade volymen närmar sig den minsta pipetten kan hantera. Exempel: Vid 
dispensering av 15 mikroliter skulle en 1 ml pipett vara fruktansvärd, en 200 mikroliterpipett 
inte så bra medan en 20 mikroliterpipett skulle vara ideal. 
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