
Microtubos
Os talentosos “faz-tudo”



É impossível imaginar a rotina do laboratório sem os pequenos recipientes plásticos 

são utilizados para uma variedade de aplicações. Eles são indispensáveis para experimentos 

a temperaturas abaixo de zero quanto a produtos químicos e estresse mecânico. 

aplicações da rotina diária do laboratório.

brevemente nossa linha de microtubos e nossos acessórios de laboratório associados nas 

páginas seguintes. 

Qualidade do teste de desempenho PCR • O padrão de qualidade e pureza da 
SARSTEDT

O teste de desempenho PCR foi especialmente adaptado para atender às exigências e 

consumíveis SARSTEDT diretamente na análise do ácido nucléico. 

Teste de desempenho PCR – Os artigos atendem aos seguintes critérios de pureza, que 

✓ Livre de DNA ✓ Livre de DNase-/RNase ✓ Livre de inibidor PCR

DNA humano <0,5 pg/μL · DNA bacteriano <0,02 pg/μL · DNase <1x10-5 U/μL
RNase <1x10-9 unidades Kunitz/μL

Biosphere® plus - Qualidade • Mais segurança

últimos anos, de modo que mesmo moléculas isoladas podem ser detectadas. 

Com a nova qualidade Biosphere®

®

com a qualidade testada para desempenho PCR. Além disso, os artigos Biosphere® plus 

Biosphere® plus

✓ Estéril ✓ livre de DNA  ✓ livre de DNase- /RNase
✓ livre de inibidor PCR  ✓ livre de ATP  ✓ livre de pirogênico /endotoxina

DNA humano <5,0 pg/μL · DNA bacteriano <0,2 pg/μL · DNase <5x10-7 U/μL
RNase <5x10-11 unidades Kunitz/μL · ATP <1x10-12 mmol/μL · Pirogênico <0,002 EU/
mL
Esterilidade validada de acordo com a ISO 11135

® plus. 

A sua equipe Sarstedt
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Campos de rotulagem robustos - rotulagem segura

Campos ligeiramente ásperos e foscos na tampa permitem a etiquetagem resistente 

Escala clara - estimativa rápida de volume

mesmo com líquidos escuros ou turvos.

usuário. 

•

•

•

•
em sua amostra

•

•

• Biosphere®

•

•
processamento automatizado

Microtubos - pequenos tubos, grandes detalhes Microtubos - Qualidade e variedade



tubos utilizados. Portanto, a SARSTEDT desenvolveu microtubos e microtubos de rosca que foram especialmente otimizados para 

garantir um armazenamento seguro durante um longo período de tempo.

•

•

•

•

mesmo com os menores volumes.

10 tubos de ensaio de vários fornecedores foram 

concentração foi determinada usando um ensaio de 

O cálculo das perdas percentuais foi baseado no valor 
médio dos 10 tubos testados.
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Tubo padrão Tubos com propriedades de baixa ligação

Fornecedor
SARSTEDT

Protocolo experimental:

10 recipientes de teste de vários fornecedores foram preenchidos com 100 
5

Uma das 10 séries de testes é mostrada como exemplo neste diagrama.
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Código Baixa ligação Volume Pacote/Caixa interna/ Caixa
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•

•

•

Código Grau de 
pureza Cor Pacote /

Caixa interna/ Caixa

transparente

transparente

transparente

marrom 

vermelho

amarelo

verde

azul

Volume Código Grau de 
pureza Cor Pacote/Caixa interna/ Caixa

transparente

transparente

transparente

Código Grau de pureza Descrição Embalagem

Código Grau de 
pureza Cor Pacote /

Caixa interna/ Caixa

transparente

transparente

transparente

marrom 

vermelho

amarelo

verde

azul

Código Grau de 
pureza Cor Pacote /

Caixa interna/ Caixa

transparente

transparente

transparente

marrom 

vermelho

amarelo

verde

azul

violeta

Microtubos SafeSeal embalados individualmente

pureza de todos os consumíveis utilizados. Os microtubos SafeSeal com grau de pureza Biosphere embalados individualmente 

•

•

•
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•

•

•

Código Cor Pacote / Caixa

transparente

vermelho

amarelo

verde

azul

violeta

Volume Código Tampas Pacote / Caixa

de rotina nas quais a tampa de encaixe fácil e a grande aba de abertura da tampa 

para remover uma amostra do recipiente. O polipropileno transparente permite o 

grande área de rotulagem na tampa facilita a rotulagem.

Volume Código Tampas Pacote / Caixa

PP, “EASY CAP”

Código Cor Pacote / Caixa

transparente

marrom

vermelho

amarelo

verde

azul

violeta

Código Cor Pacote / Caixa

transparente

marrom

vermelho

amarelo

verde

azul

violeta

Microtubos com tampa macia

cores permite distinguir rapidamente as amostras.

Código
Cor da tampa Pacote / Caixa

1,5 mL 2,0 mL
transparente

azul

verde

vermelho

amarelo

violeta
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®

®, a SARSTEDT 

temperatura, como análise de enzimas, PCRs ou ensaios baseados em células, mas também para o descongelamento suave de 

®

®

gelo. 

Caneta de feltro

Rack de policarbonato

facilmente autoclavados em apenas alguns passos simples. Os suportes podem ser desmontados em poucos passos simples 
e facilmente autoclavados. 

Código Descrição acessórios incluídos

Código Cor Característica Embalagem

azul permamente, impermeável

preto permamente, impermeável

verde permamente, impermeável

vermelho permamente, impermeável

preto permanente, resistente ao álcool

Código para microtubos Capacidade / formato Comprimento Largura Altura

®

Código Capacidade / formato Comprimento Largura Altura

pelas tampas planas, a borda elevada das tampas altas facilita a abertura e o 

Tipo de tampa Código Pacote / Caixa

Tampa macia com argola

Microtubos sem tampa 

Volume Código Borda com 
suporte Pacote / Caixa

sim



Caixas de armazenamento de plástico

• Tampa articulada ou de encaixe - manuseio adequado para cada tipo de armazenamento

•

•

•

•

Cor Tampa de encaixe Tampa articulada Pacote / Sacola / Caixa

transparente

rosa

amarelo

verde

azul

Caixas de tampa de encaixe Caixas com tampa articulada

estável e resistente ao frio. 

Código Capacidade / formato adequado para Comprimento Largura Altura

Código Capacidade / formato Tampa Comprimento Largura Altura

sem

✓

✓

Recipiente de isopor 

Caixas de armazenamento Caixas de armazenamento



Soamim

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

Liquid Handling

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

• 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

ELISA Plates
Micro Test Plates for Immunoanalytics

Microbiology
Sample collection, cultivation, processing
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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

Screw Cap Micro Tubes
Transport, storage and sample preparation


