
Microtubos com tampa de rosca
Transporte, armazenamento e preparação da amostra



criou um novo tipo de tubo com tampa rosca que veio a comprovar a sua importância  

tornando-se indispensável na investigação e diagnóstico modernos.

de polipropileno estável faz do microtubo com tampa de rosca uma peça de material  

tampas, com a possibilidade de quatro graus de pureza, os microtubos de tampa de rosca 

A sua equipa Sarstedt
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Qualidade PCR Performance Tested • O padrão de qualidade e pureza da 
SARSTEDT

O PCR Performance Tested foi criado com base nas necessidades e os requisitos 

armazenamento). Com este nível de qualidade, tem a garantia de poder usar os 
consumíveis SARSTEDT diretamente nas análises de ácidos nucleicos. 

Os produtos PCR Performance Tested cumprem os seguintes critérios de pureza, 

✓ Isento de DNA ✓ Isento de DNase/RNase ✓ Isento de inibidores de PCR
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Qualidade  Biosphere®

ponto em que, neste momento, é possível a detecção de moléculas individuais. À medida 
que a sensibilidade, aumenta, os consumiveis necessitam de ir ao encontro de requisitos 

até mesmo a menor contaminação será excluída de forma segura.

Com a nova qualidade Biosphere® plus, foi desenvolvido um padrão de pureza, que
oferece aos utilizadores a máxima segurança contra eventuais contaminações. Além das 

Biosphere® plus são submetidos a um processo de descontaminação validado.Os limites 

disso, os artigos Biosphere®

além de estéreis em conformidade com a norma ISO 11135.

Os artigos Biosphere®

✓ Estéril ✓ Isento de DNA ✓ Isento de DNase/RNase
✓ Isento de inibidores de PCR ✓ Isento de ATP
✓
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®

A qualidade Biosphere®

são especialmente indicados para o armazenamento de, p. ex. reagentes para PCR, tampões e plasmídeos. 
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também indicados para o enchimento de substâncias radioativas, infecciosas 
e dispendiosas, como recipiente de reagente sob carga térmica ou para o 
armazenamento a longo prazo.

 Prático estriado – manuseamento fácil

O sistema harmonizado estriado no rebordo do recipiente e racks especiais 
permite enroscar os microtubos com tampa de rosca, apenas com uma mão. 
Este manuseamento conveniente é particularmente útil em aplicações cujo 
o contacto com a amostra não é permitido, tal como o manuseamento de 
substâncias radioativas ou infecciosas.

cores oferecem uma vasta gama de opções. Isto facilita a distribuição segura de 
reagentes em aplicações de rotina, kits e armazenamento.

com tampa de rosca SARSTEDT são particularmente indicados para todas as 

são ideais para o armazenamento de tampões, enchimento com soluções, líquidos 
ou outros reagentes de maior volume.

armazenamento.
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O fecho particularmente seguro e o tubo resistente  de polipropileno são 
as características que distinguem os microtubos com tampa de rosca 

•

• Autoclavável – os microtubos com tampa de rosca e as tampas podem 

• Impermeabilidade comprovada de acordo com a ADR e a IATA – todos os 

• Base com rebordo estável – mantém a posição estável na bancada do 

• Estriado especial – é fácil de enroscar apenas com uma mão utilizando 
um rack especial

análise ou enchimento, a SARSTEDT oferece uma gama variada de tubos e 
tampas. 

• Impressão resistente – o largo campo de etiqueta permite uma inscrição 
clara, a graduação facilita uma rápida estimativa do volume

• Também disponível sem impressão – o polipropileno transparente facilita 
a inspeção exata da amostra

• Sem estriado – a superfície de grandes dimensões é ideal para 
a etiquetagem

• Unidades de embalagem pequenas – os microtubos com tampa de 
rosca de qualidade Biosphere® plus são embalados em práticos sacos de 

• Tampa acoplada – a tampa com aro garante a atribuição segura da 
tampa ao tubo durante a utilização, excluindo, assim, trocas  de tampas 
acidentais
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entre os analitos e os tubos usados. Por isso, a SARSTEDT desenvolveu microtubos com tampas de rosca e recipientes de reação 
especialmente otimizados para satisfazer as necessidades das análises de proteína e de DNA e garantir uma taxa de recuperação 

custos, conseguir resultados de análise exatos e garantir um armazenamento seguro a longo prazo.
Para os recipientes Low Binding da SARSTEDT, são utilizados plásticos especiais de elevada qualidade. Devido aos materiais 
especiais, é dispensado o uso de um revestimento repelente, por exemplo, de silicone, que poderia adulterar as análises.

• Polipropileno especial – adesão mínima, recuperação máxima, perda mínima

•

• Prático, unidades de embalagem pequenas – 100 unidades em saco minigrip para um menor risco de contaminação

DNA Low Binding – perda mínima de DNA

recuperação máxima de DNA, mesmo depois de um período de armazenamento prolongado e com pequenos volumes.

Proteína Low Binding – perda mínima de proteína

Os microtubos com tampa de rosca de Proteína Low Binding são especialmente indicados para o armazenamento, enchimento 

análises e resultados inequívocos.

Informação de encomenda – microtubos com tampa de rosca Low Binding

Ref.ª Volume

72.703.600 Proteína 1,5 ml

72.703.700 DNA 1,5 ml

72.694.600 Proteína 2,0 ml

72.694.700 DNA 2,0 ml
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Microtubos com tampa de rosca sem impressão

Os microtubos com tampa de rosca sem impressão são ideais para aplicações em que seja especialmente importante uma 
inspeção exata da amostra. O polipropileno transparente facilita a inspeção visual do conteúdo. Para a etiquetagem, são 
especialmente indicados os microtubos com tampa de rosca sem estriado.

Pureza/Versão
com rebordo plano 

e estriado
cónicos com 

estriado
com rebordo plano 

e sem estriado

estéril* 72.730.105

estéril* 72.730.005 72.785.005

– 72.730.100

– 72.730 72.733.001

– sem 72.730.003 72.733.010 72.785

= tampa de rosca acoplada

= tampa de rosca padrão
* = acoplado

Pureza/Versão
com rebordo plano 

e estriado
cónicos com 

estriado
cónicos sem 

estriado

72.692.210

72.692.415

72.692.405

estéril* 72.692.105

estéril* 72.692.005

– 72.692.100

– 72.692

– sem 72.703 72.607 72.687
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Microtubos com tampa de rosca com impressão de graduação e espaço de escrita

Para uma etiquetagem segura e mais simples, a SARSTEDT oferece microtubos com tampa de rosca com um campo de escrita 
claro e resistente. A garduação facilita a rápida estimativa do volume. 

Pureza/Versão
com rebordo plano 

e estriado
cónicos com 

estriado
com rebordo plano 

e sem estriado

72.693.465

estéril* 72.694.105 72.693.105

estéril* 72.694.005 72.693.005

– 72.694.100 72.693.100

– 72.694 72.693

– sem 72.609 72.608 72.664

Informação de encomenda – microtubos com tampa de rosca com impressão de graduação e espaço de escrita

Pureza /Versão
com rebordo plano 

e estriado
com rebordo plano 

e estriado
com rebordo plano

e estriado

72.730.217 72.703.217 72.694.217

72.730.416 72.703.416 72.694.416

72.730.406 72.703.406 72.694.406

estéril* 72.730.106 72.694.106

estéril* 72.730.006 72.694.006 72.694.996**

– 72.730.107 72.694.107

– 72.730.007 72.694.007

– sem 72.730.009 72.609.001

2,0 ml
1,5 ml

= tampa de rosca acoplada

= tampa de rosca padrão
* = acoplado
** = combinação de 10 cores de tampa diferentes
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Os microtubos com tampa de rosca de coloração castanha são especialmente adequados para o armazenamento de substâncias 

•

•

• Estriado – enroscar com apenas uma mão no suporte especial

•

Ref.ª Volume

72.730.004

72.703.004 1,5 ml

72.609.003 2,0 ml

Armazenamento seguro especialmente para volumes pequenos

Os reagentes altamente concentrados ou dispendiosos e as amostras com um volume 
de apenas poucos microlitros exigem uma recuperação máxima com uma perda mínima 

adaptação e que encerra herméticamente a parte inferior do recipiente permite reduzir 

aprovisionamento e o enchimento de volumes pequenos.

Informação de encomenda – microtubos com tampa de rosca com limitador de 
volume

Ref.ª

72.733.201
Microtubo com tampa de rosca 

para limitação de volume

65.710 Tampa de rosca para limitação de volume
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A tampa de membrana especial é ideal para o enchimento automatizado e a adaptação direta aos analisadores. Disponível 
separadamente, permite a combinação com todos os microtubos com tampa de rosca SARSTEDT. Os morosos procedimentos de 

Tampas de rosca acopladas 

simplesmente presa entre a parte estriada e a rosca e pode ser combinada com todos os tipos de tubo.

Informação de encomenda – tampas de rosca acopladas 

Ref.ª

65.712
Tampa de rosca acoplada para microtubos 

com tampa de rosca

Informação de encomenda – tampa de membrana 

Ref.ª

65.3716
Tampa de membrana para microtubos 

com tampa de rosca

Tampas de rosca coloridas

Todos os microtubos com tampa de rosca SARSTEDT podem ser combinados com tampas de rosca, disponíveis em separado, 

11 cores diferentes, que também podem ser encomendadas numa prática combinação de cores de 100 tampas por cada cor. 

Informação de encomenda – tampas de rosca coloridas

Ref.ª Cor Ref.ª Cor

65.716 natural 65.716.006 laranja

65.716.001 azul 65.716.007 preto

65.716.002 amarelo 65.716.008 violeta

65.716.003 vermelho 65.716.022 branco

65.716.004 rosa 65.716.009 castanho

65.716.005 verde 65.716.999
combinação de cores 
(100 de cada saco)
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Placas coloridas para tampas de rosca acopladas

aro disponível em separado.

Etiquetagem

Para o processamento e a etiquetagem individual de amostras, os microtubos com tampa de rosca também podem ser fornecidos 

armazenagem.

Microtubos com tampa de de rosca de acordo com o seu pedido

Para podermos oferecer aos nossos clientes os melhores produtos para as respetivas aplicações, a SARSTEDT produz mais 
de 3000 artigos especiais diferentes por ano. Nesta produção individual, características especiais do produto, como tipo de 
impressão, cor da tampa de rosca, tamanho da embalagem, grau de pureza ou características adicionais são adaptados de 

aos seus requisitos. Fale com o nosso consultor de produtos, contacte o nosso representante de distribuição local ou utilize o 
formulário de contacto do nosso site www.sarstedt.com.

Informação de encomenda – placas coloridas

Ref.ª Cor

65.713 natural

65.713.002 vermelho

65.713.004 amarelo

65.713.005 verde

65.713.006 azul

65.713.007 violeta

65.713.009 branco

65.713.010 preto
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Microtubos com tampa de rosca em embalagem especial estéril

Salas pressurizadas, kits de teste ou análises de grande sensibilidade requerem um manuseamento particularmente limpo, seguro 
e assético dos materiais utilizados. Para aplicações tão exigentes, a SARSTEDT oferece microtubos com tampa de rosca e tampas 
numa embalagem de saco duplo estéril especial.

completamente estéril.

• Microtubos com tampa de rosca em sacos duplos – uma solução de sistema seguro para inúmeras aplicações

• Sem tampa de rosca – ideal para o enchimento automatizado

•

Informação de encomenda – Microtubos com tampa de rosca, embalagem dupla

Ref.ª Volume Rebordo Estriado

72.730.711 ✓ ✓

72.607.772 1,5 ml ✓

72.687.772 1,5 ml

72.664.711 2,0 ml ✓

72.609.711 2,0 ml ✓ ✓

Informação de encomenda – tampas de rosca em separado, embalagem dupla

Ref.ª Cor Ref.ª Cor

65.716.725 natural 65.716.720 amarelo

65.716.721 vermelho 65.716.723 azul

65.716.726 verde 65.716.727 laranja

65.716.728 preto 65.716.729 castanho

65.716.755 violeta 65.716.757 branco
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Rack IsoFreeze®

temperatura, como por exemplo, a análise de enzimas, PCRs ou ensaios celulares, mas também para o descongelamento gradual 
de amostras e para a paragem de reações, com o rack IsoFreeze®, a SARSTEDT disponibiliza uma estação de pipetagem e 

®

Outra vantagem do rack IsoFreeze®

em gelo. 

Rack especial para microtubos com tampa 

de rosca

O estriado especial dos microtubos com tampa de 
rosca SARSTEDT, juntamente com o Rack especial de 
policarbonato inquebrável, transparente e resistente, 
permite a abertura e o fecho com apenas uma mão. 

recipiente, sendo, assim, particularmente adequado para 
o manuseamento de substâncias cujo contacto deva 
ser, tanto quanto possível, evitado, como por exemplo, 
reagentes ou amostras radioativas, sensíveis ou infecciosas. 
Para facilitar a limpeza, o Rack pode ser desmontado e 
facilmente autoclavado.

Informação de encomenda – Rack IsoFreeze®

reação

Ref.ª Capacidade/Formato Comprimento Altura

95.983 146 105 70

Informação de encomenda – Rack com estriado

Ref.ª Capacidade/Formato Comprimento Altura

93.894 137 70 40

93.848.100 257 62 40

93.1428 257 90 40
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Caixas de armazenamento de plástico

• Tampa articulada ou encaixável – o manuseamento indicado para qualquer tipo de armazenamento

•

•

•

•

Informações de encomenda – Caixas de armazenamento de plástico

Cor Tampa articulada

transparente 93.876 93.877

rosa 93.876.281 93.877.210

laranja 93.876.381 93.877.310

amarelo 93.876.481 93.877.410

verde 93.876.581 93.877.510

azul 93.876.681 93.877.610

Caixas com tampa encaixável Caixas de tampa articulada
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Caixas de armazenamento de cartão 

As caixas de armazenamento de cartão SARSTEDT permitem armazenar microtubos com tampa de rosca de todos os tamanhos 

Informação de encomenda – Caixas de armazenamento de cartão

Ref.ª Capacidade/Formato indicado para Comprimento Altura

95.64.923 135 135 34

95.64.997 135 135 45

95.64.981 135 135 45

Ref.ª Capacidade/Formato Tampa Comprimento Altura

95.1439 sem 390 80 50

95.64.249 ✓ 340 100 65

95.64.253 ✓ 100 85 65

Contentores de poliestireno
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teremos todo o gosto em esclarecer!

Visite a nossa página: www.sarstedt.com

Liquid Handling

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

Folheto 362

• Designed to accommodate a range of tube sizes in one rack

•

• Units are rotatable and freely exchangeable

• Ideal for use in the temperature range from -80°C to 121°C

• L x W x H (per unit): 108 x 108 x 257 (108 x 108 x 69) mm

Ordering Information

Art. No. Description Packaging

93.879 Revolver Workstation
1/bag
4/case

Revolver Workstation

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax +49 2293 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Folheto 683
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Many sample preparations require consistent and reliable cooling. For temperature-sensitive applications like 
enzyme analyses, PCRs or cell-based assays but also for gentle sample thawing or stopping of reactions the
IsoFreeze® Rack is a pipetting and storage station with reliable temperature control. 

Advantages of our IsoFreeze® Racks at a glance:

• Consistently cooled samples – clearly visible colour change from purple to pink when the rack‘s cooling block 
leaves the optimal temperature range (at 7° C).

• With the lid closed and at a standard ambient temperature, the sample temperature can be maintained 
at about 4°C for up to 3 hours.

• Minimised contamination risk as there is no need for sample storage on ice.

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax +49 2293 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Ordering Information

Order No. Capacity Format Suitable for Packaging

95.983 24 4 x 6
1.5 and 2.0 ml Micro Tubes

and Screw Cap Micro Tubes
1 / box

95.984 96 8 x12
0.1 and 0.2 ml PCR plates,

strips and single tubes
2 / box

IsoFreeze® Racks
For consistently cooled samples NE

W!

optimal < 7°C                            warmed                    

Folheto 753

1

Microbiology
Sample collection, cultivation, and processing

Folheto 537

Inner sub-heading 14ptCell and tissue culture
Cell Cultivation, Cryogenic Storage, Filtration, Liquid Handling

Come Grow With Us

TC
Tested

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

non-cytotoxic

Cr

yo
Performance

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/

non-mutagenic

Tested

Folheto 215

Micro tubes
The all-around solution

Folheto 625

SARSTEDT S.A.
Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira

info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com


