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Co je správná titrační praxe

5 životních cyklů přístroje

GTP™ (správná titrační praxe) je přístup založený na znalosti rizika pro zajištění správných 

výsledků po celý životní cyklus vašeho přístroje s optimálním výkonem.  o zajištění 

správných výsledků po celý životní cyklus vašeho přístroje s optimálním výkonem.  
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Co je správná titrační praxe?

5 stádií životního cyklu přístroje

Kroky 1 & 2: posouzení a 

výběr

 Výběr správného 

analytického systému bere 

v úvahu potřeby aktuální, 

ale také potřeby v 

budoucnosti 

 Plán opatření pro uvedení 

do provozu a rutinní 

provoz 

Kroky 3 & 4: instalace a 
kvalifikace

 Profesionální uvedení do 
provozu a kvalifikace 
analytických přístrojů 

 Dokumentování všech 

aktivit

 Profesionální školení

Krok 5: rutinní provoz

 Pravidelná údržba titrátorů

 Mnoholeté znalosti a 

zkušenosti dostupné ve 

formě kompletní literatury 

školených obchodních 

zástupců 

 Semináře a jiné speciální 

služby pro pravidelnou 

péči a údržbu
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GTP™ posouzení & výběr

Dlouhodobé řešení – ochrana vaší investice

 Shoda s legislativními 

požadavky

 Trvalé udržení přesnosti 

výsledků

 Zvýšení produktivity a snížení 

nákladů

 Minimalizace rizik

 Profesionální uvedení do 

provozu a kvalifikace  

 Profesionální školení uživatelů
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GTP™ posouzení & výběr

GTP Secure™ – dlouhodobý balíček služeb

Kvalifikace návrhu

 Pečlivé ověření a 

dokumentace vašich 

požadavků spolu s našimi 

školenými obchodními 

zástupci.

Kvalifikace

 IPac a EQPac jsou 
profesionálně navržené 

kvalifikační dokumentace. 

Zajišťují správné 

provedení procesu 

kvalifikace zařízení v 

souladu s běžnými 

normami.

Školení

 S EduPac můžete vytvořit 

pevnou školící bázi pro 

své uživatele. Může být 

také kdykoliv použita pro 

školení pro nový personál.
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GTP™ posouzení & výběr

GTP Secure™ – dlouhodobý balíček služeb

Good Titration Practice™ 

rutinní provoz

 Naše početné aplikační 

brožurky, referenční knihy 
a magazíny (UserCom) 
nabízejí komplexní 

podporu pro denní titrace. 

Preventivní údržba

 S touto službou nejen 

snižujete rizika, ale také 

zajišťujete další roky 
prodloužení záruky. 

Stanovení nejistoty měření

 Naše nová služba 

Measurement Uncertainty 
Pac (MuPac) vám usnadní 

výpočet a dokumentování 

nejistoty měření Vaší 

titrační aplikace.
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GTP™ posouzení & výběr

Výsledky závisí na množství vody ve vzorku 
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GTP™ posouzení & výběr

Výsledky závisí na množství vody ve vzorku 
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GTP™ instalace & kvalifikace

Snížení nákladů – zvýšení odbornosti

 Využitý čas – efektivní instalace a 

kvalifikace umožní rychlé uvedení 

titrátoru do rutinního provozu.

 Zvýšení produktivity – profesionální 

zaškolení umožní rychlé zvládnutí 

přístroje, umožní rychlejší uvedení do 

provozu. 

 Shoda – snižuje nebezpečí 

potenciální neshody při auditech FDA 

nebo jiných kvůli nedostatečné 

dokumentaci. 

 Přesné měření od začátku –

minimalizuje rizika od uvedení 

přístroje do provozu. 
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GTP™ instalace & kvalifikace

GTP Secure™ – instalační služby

IPac – Balíček prvotní 

kvalifikace

 IPac je rychlé a 

jednoduché řešení pro 

kvalifikaci zařízení. 

Obsahuje postupy 
(IQ/OQ), které jsou 

profesionálně provedeny a 

zdokumentovány.

EQPac – Balíček prvotní 

kvalifikace

 EQPac je kompletní 

balíček kvalifikace 

zařízení, který splňuje 

nejpřísnější zákonné 

požadavky. 

EduPac – Balíček 

profesionálního zaškolení

 Pod dohledem našich 

specialistů vám tento 

balíček pomůže se 

seznámit rychleji s 

titrátorem a zajistí 

pochopení základů titrace 

na praktických příkladech.
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GTP™ rutinní provoz

Servisní služby

Preventivní údržba

 roční prohlídka a 

preventivní údržba

 pomáhá udržet přístroj v 

odpovídajícím stavu 

 minimalizuje riziko selhání 

přístroje 

Kalibrace titrátoru

 jednou za rok kalibrace 
titrátoru a byret

 kalibrační list

 nejlepší důkaz stabilního 

výkonu přístroje  a 

standardní přesnosti 

přístroje

Podpora

 aplikační databáze

 řešení problémů

 Teamviewer

 školení

 semináře

 SOP
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Podpora

Internetové semináře

www.mt.com/titration-webinars
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http://www.mt.com/titration-webinars


Podpora

Internetové semináře

www.mt.com/gtp
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http://www.mt.com/gtp


Podpora

Titrační aplikace

www.mt.com/titration_applications
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http://www.mt.com/titration_applications


Podpora

Knihovna

www.mt.com/library
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http://www.mt.com/library


Titrátory

KF titrátory

www.mt.com/titration
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http://www.mt.com/titration


Integrita dat

LabX

www.mt.com/LabX
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http://www.mt.com/LabX

