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•

externa segura para a redução dos riscos de 
contaminação

•  Para aumentar a capacidade de armazenamento 

•

•

adicionais

•  Tampas azuis adicionais e insertos de 

sujeitos a variados testes.

   Estéril

   Isento de pirogênios/endotoxinas

   Não citotóxico

   Não mutagênico
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Sistema criogênico CryoPure

Garantimos o cumprimento dos seguintes  
valores-limite:

•

•

•  Não citotóxico em conformidade com a série de 

•  Isenção de mutagênicos de acordo com o teste de 
Ames II

•
permite abrir e fechar ambos os tipos de tampa 

•

Impressionantemente ergonômico



Ref. Tampa de rosca
Quantidade 
nominal de 
enchimento

Embalagem

branco

verde

mistura de cores 
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verde
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Ref. Tampa de rosca
Quantidade 
nominal de 
enchimento

Embalagem

branco

verde

mistura de cores 

•

•  Manuseio com apenas uma mão graças ao sistema 
de trava na base

•

•

•

Ref. Embalagem
•  

Ref. Cor Embalagem

branco

•

verde

mistura de cores 
•  

•

Ref. Tampa de rosca
Quantidade 
nominal de 
enchimento

Embalagem

branco

verde

mistura de cores 



Indicação de segurança

•  Armazenar sempre os tubos na fase gasosa.

•

•

•

•

Observar também as prescrições de segurança internas do laboratório!

•

•

•

•

•

•

•
6

•

•

•  Transferir os tubos para o tanque de nitrogênio.

•
tapados.

•

•

•
fresco.

•

Embalagem Cor Ref.

Caixas criogênicas para o armazenamento a baixas temperaturas

Adequado para criotubos
Dimensão da grade
Capacidade de armazenamento

Rosca interna e externa Rosca interna Rosca interna e externa

•

•

tubos na caixa

•

•

•

•

Caixas criogênicas para o armazenamento a baixas temperaturas



Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite também o nosso website: www.sarstedt.com

Sarstedt Cell Strainer
NEW!

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Order number Description Packaging

Subline Innenteil 14ptCell and tissue culture
Cell Cultivation, Cryogenic Storage, Filtration, Liquid Handling

Come Grow with us

Growth Surface References
Which options do I have for the cultivation of my cells?

TC
 Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/

non-cytotoxic
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Liquid Handling

PCR & Molecular Biology
Certified Products for Applications in PCR,  
Molecular Biology & Research

lumox® & x-well TechnologySarstedt TC Inserts

SARSTEDT Ltda. 

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com


