
Mikrobiológia
Mintavétel, tenyésztés, feldolgozás
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Mintavételi tampon szállítóközeggel

• Szállítócsövek és különálló tamponok, egyenként sterilek, praktikus Peel-Pack csomagolásban

• Aerob és anaerob körülményekhez is alkalmas

•

Mintavételi tampon

Semleges mintavételi tampon, steril

Rendelési szám

Viszkóz

Viszkóz

Viszkóz

Mintavételi tampon Amies-gél közeggel és hozzáadott szénnel, steril

Rendelési 
szám

Viszkóz

Viszkóz

Mintavételi tampon Amies-gél szállítóközeggel, steril

Rendelési 
szám

Viszkóz

Viszkóz

Vizeletdiagnosztika

A vizelet Monovette®

A V-Monovette®

Vizeletkultúra

Rendelési szám Kivitel

Vizelet Monovette® stabilizátorral, egyesével 
csomagolva, steril
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® -

V-Monovette® vizeletstabilizátorral, kerek aljú

V-Monovette® vizeletstabilizátorral, kerek aljú 10

Vizeletcsövek stabilizátorral 30

Vizeletpohár

Rendelési szám Kivitel

Pohár rászerelt fedéllel, steril, a sterilitást garantáló 
biztonsági címkével

100

Pohár beépített szállítóegységgel, rászerelt fedéllel, steril, 
a sterilitást garantáló biztonsági címkével

100

*beleértve Lezárás

Mintavételi rendszer Mintavételi rendszer

honlapunkon találhat.



Székletdiagnosztika

Székletcsövek csavaros zárófedéllel

Rendelési szám Kivitel

PP steril

PP nem steril

PP steril

PP nem steril

PP steril

PP nem steril

PP steril, címkével

PP nem steril, címkével

PP, fehér nem steril, címkével

Székletcsövek lapos aljjal és nyomódugóval

Rendelési szám Kivitel

PS steril

PS nem steril Rendelési szám Kivitel

PP fehér, barna fedéllel és címkével

PP fehér, barna fedéllel és címkével

Alkalmazási példa:

Rendelési szám anyaga Kivitel

PP
spatulával
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Mintavételi rendszer Mintavételi rendszer



®

„20-as sorozatú” állványok

Rendelési szám Használati példák
fent középen lent

10

10

Fedél, barna-átlátszó

Állványrendszerek széklet- és vizeletmintákhoz

Bakteriológiai Petri-csészék

Petri-csészék, kerek

Rendelési szám

van

nincs

van

nincs

van

van

van

Petri-csésze, kerek, kettéosztott

Rendelési szám

van

Rendelési szám

sugárzással sterilizálva
nincs

•
• Jól rakásolható
•
•

8

Petri-csészék



•
• Kényelmes kezelés
•
•

Rendelési szám Kivitel Szín

kék

kék

fehér

fehér

kék

kék

Rendelési szám Szín

piros

sárga

kék

zöld
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Oltókacsok

Rendelési szám Kivitel

1

1

1



Készülék

Ellátás

Elektromos csatlakozás

Környezeti feltételek

Megengedett környezeti 

Méretek

Szélesség × Mélység × 
Magasság

Tömeg

Címkenyomtató
automatikus feltekercselésével

Címkék Öntapadós címke tekercs

Felirat Vonalkód és szöveg, ügyfélspecifikus elrendezés

Tálcateljesítmény

EDV csatlakozás
LAN-hálózatába

közepes és nagy mintamennyiségeket 
feldolgozó mikrobiológiai laboratóriumok 

csészét lehet teljesen automatikusan 
felcímkézni, a tálcasoron összeállítani 
és a rakodószalagon rendelkezésre 

alatti hibák kiküszöbölése, valamint 
a munkafolyamatok fokozott 

a versenyképességet a mikrobiológiai 

• A személyzet minimális képzése és 

• Minden szükséges Petri-csésze 
megbízható összeállítása

• A tálcák hibamentes, géppel 
leolvasható vonalkóddal és felirattal való 
ellátása

• A tálcák biztonságos azonosítása a 
teljes feldolgozási folyamat alatt

•
közegek és bouillonok számára, 
amelyeket a szétterítési területen 
állítanak össze

PTS Petri-csésze továbbító rendszer

Készülék PTS

Ellátás

Elektromos csatlakozás

Környezeti feltételek

Megengedett környezeti 

Méretek

Szélesség × Mélység × 
Magasság

Tömeg

Tálcarakat egy mintához 
úton a szélesztési hely 
felé

állapotának és biztonságos 

AP 2 Fehler

AP 1 AP 3

eegegegegeg k kkk k ésés
amammammmelelelelyeyeyeeyekekekeketttt a a a a szszszszététététteteteterírírírítétététéssisi
álálállílílílílítatataanananannn k kkk kk ösöösösösszszszszeeee

• összeállítása,
•
• minták szerinti rakásolása,
• a szélesztési helyre való 

Feliratozott tálca, szabadon 

egy rakást hoz létre.

A PTS Petri-csésze továbbító rendszer 

hogy szabadon álló legyen-e, illetve a 
magassága egy megadott határon belül 

Munkahelyváltók engedik át a 
tálcarakatokat a hozzárendelt 

engedélyezett tálcarakatok a hibalerakó 

12 13

Petri-csésze továbbító rendszer



DishRack Petri-csésze állvány

amelyben például minden minta a vizelet munkahelyhez tartozik, vagy kiemelheti a kis, sárga DishRack állványt, amely a szervezési 

Rendelési 
szám Szín Magasság 

színtelen 1

piros 1

sárga 1

kék 1

zöld 1

Rendelési 
szám Szín Magasság 

színtelen 1

piros 1

sárga 1

kék 1

zöld 1

Deep Well MegaBlock®

A Deep Well MegaBlock®

Fedél és fólia MegaBlock® számára

Rendelési szám Kivitel

Fedél MegaBlock®

karton
Fedél 2,2 ml-es MegaBlock®

karton

Acetol fólia, átlátszó

MegaBlock®

Rendelési szám Kivitel Optikai 

kerek, domború cellák PP átlátszó

kerek, domború cellák 1,2 ml PS

kerek, domború cellák 1,2 ml PP átlátszó

négyszögletes cellák, kerek alj 2,2 ml PP átlátszó

MegaBlock®

•

• DNS izolálására, enzimvizsgálatokhoz és sejtkultúrás 
alkalmazásokhoz

• Az oldószereknek ellenálló, beleértve a DMSO-t is

•

MegaBlock® 1,2 ml, PS átlátszó
•

•

•

•

• A lefedéshez fóliák és lemezek állnak rendelkezésre

• A cellák alfanumerikus feliratozása

•

•
mentes

•

Deep Well MegaBlock®DishRack



Küvetták

Rendelési szám Magasság Anyag

Polisztirol
rendezve csomagolva

2000

Polisztirol 2000

rendezve csomagolva
2000

Rendelési szám Anyag

Polisztirol
rendezve csomagolva

2000

Polisztirol 2000

rendezve csomagolva
2000

(nm) UV Akril

280

313

Rendelési szám Anyag

Polisztirol
rendezve csomagolva

2000

rendezve csomagolva
2000

Rendelési szám Magasság Anyag

Polisztirol
rendezve csomagolva

1000

Polisztirol
rendezve csomagolva

2000

Nyomódugók kerek nyílású küvettákhoz

Rendelési szám

Akril Polisztirol
nm

Akril

Polisztirol

Rendelési szám Anyag

Polipropilén

Küvetták Küvetták



Szerológiai pipetták

Demeter pipetta, 1,1 ml, heggyel és anélkül

•

Rendelési szám Kivitel

hegy nélkül, vattázva, steril

heggyel, vattázva, steril

Rendelési szám Kivitel

hegy nélkül, vattázva, steril

10 ml hegy nélkül, vattázva, steril

Rendelési szám Kivitel

1 ml vattázott, egyesével steril

1 ml

2 ml vattázott, egyesével steril

2 ml

vattázott, egyesével steril

10 ml vattázott, egyesével steril

10 ml

vattázott, egyesével steril

vattázott, 20 darabos steril

vattázott, egyesével steril

*pirogénmentes/endotoxinmentes és nem citotoxikus

Aspirációs pipetta, polisztirol

• Folyadékok elszívására vákuumpumpa segítségével
•
•
• Nyomás nélkül, vattadugók nélkül

Az aspirációs pipetták rendelési információi

Rendelési 
szám Kivitel

nincs vattázva, nyomás nélkül, 
egyesével steril

18

Szerológiai pipetták Szerológiai pipetták



Mikrobiológiai teszttálcák

A mikrobiológiai teszttálcák ezáltal egyenletes optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, valamint minden szokványos adagolóba, 

•

• Alfanumerikus jelölés a cellákon

• Tételszám és a felhasználhatósági dátum minden tálcán

tárgyakat beledobni!

•
• A hulladék mennyiségének csökkentése
•

Rendelési szám Fedél

Mikrobiológiai 
teszttálca
Mikrobiológiai 
teszttálca, steril

✔

Mikrobiológiai 
teszttálca

0,31

Mikrobiológiai 
teszttálca, steril

✔ 0,31

Mikrobiológiai 
teszttálca
Mikrobiológiai 
teszttálca, steril

✔

Polisztirol fedél

Rendelési szám: 95.1297

Rendelési 
szám (mm)

Zsák színe

natúr sárga Igen nem kék

2 liter • •

• •

• • •

• • •

• •

• • •

• • •

• •

• • •

• • •

80 liter • •

80 liter • • •
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Mikrobiológiai teszttálcák
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Jegyzetek Jegyzetek



SARSTEDT Kft

Login Business Park

V-Monovette® Urine
The vacuum system for enclosed urine transfer NEW!

Liquid Handling

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

Urine Analysis
Solutions for sample collection

Safe and guideline compliant

The complete solution
for mailing and transport

Transport and transport systems
For the transport of samples and blood products

Screw Cap Micro Tubes
Transport, storage and sample preparation

ELISA Plates
Micro Test Plates for Immunoanalytics


