Microtubos de 5 mL
O tamanho intermediário para o laboratório

O microtubos para volumes médios:
• Fácil de manusear. Capacidade de 2 e 5 mL
• )HFKDPHQWR6DIH6HDOFRQıÈYHO
• Qualidade PCR Performance Tested para
aplicações exigentes
• Biosphere® Plus para segurança máxima
contra possível contaminação

Microtubos de 5 mL
Fácil de manusear. Capacidade de 2 e 5 mL
Usos rotineiros no laboratório como diluição seriada, ruptura de células ou
armazenamento de amostras frequentemente precisam de volume superior
a 2 mL. Tubos com volume maior normalmente não são muito adequados
por causa do seu design esguio ou fechamento com rosca.
O novo microtubo Sarstedt combina as vantagens dos microtubos com
SafeSeal e tubos de rosca de 5 mL num único tubo. Através do seu design
ergonômico mais fácil de abrir com uma mão, as tampas de encaixe com
trava de vedação e cames de retenção fecham com segurança mesmo sob
estresse térmico. O largo acoplamento da tampa possibilita um fechamento
simples e preciso. A troca de tampas de rosca separadas não é admissível.

Vantagens microtubos de 5 mL

49-767-0100-2925

Esta publicação pode conter informações sobre produtos que talvez não estejam disponíveis no seu país

Reservados os direitos a alterações técnicas

•
•
•
•
•

Polipropileno resistente - centrifugável até 21.000 x g, autoclavável
Graduados em relevo - fácil visualização de volume
&DPSRSDUDWH[WRQDODWHUDOHQDWDPSDPDUFD×ÊRVHJXUDHLGHQWLıFD×ÊRUÈSLGD
Menor altura - baixo risco de contaminação, o cone da pipeta não mergulha no tubo
Tamanho compacto - o estoque de amostras, meios ou culturas ocupa pouco espaço

Informações do pedido
Número do pedido

Descrição

Embalagem

72.701

Microtubos de 5 mL

100/pacote
800/caixa

72.701.400

Microtubos de 5 mL, PCR Performance Tested

100/pacote
800/caixa

95.1298

Adaptador de centrifugação de microtubos de 5 mL

8/pacote
96/caixa

Acessório
Número do pedido

Descrição

Formato

Dimensões (mm)

Embalagem

93.850.001

Suporte de policarbonato para
18 unidades de microtubos de 5 mL

6x3

137 x 70 x 40
(C x L x P)

1/caixa

93.1431.001

Suporte de policarbonato para
48 unidades de microtubos de 5 mL

12 x 4

257 x 90 x 40
(C x L x P)

1/caixa
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