Microtubos de 5 mL
A opção de volume intermédio para o laboratório

O Microtubo para volumes médios:
• Manuseamento confortável de volumes
entre 2 e 5 mL
• Tampa de segurança SafeSeal
• Qualidade PCR Performance Tested para
usos exigentes
• Biosphere® Plus para segurança máxima
contra possível contaminação

Microtubos de 5 mL
Manuseamento seguro de volumes entre 2 e 5 mL
As aplicações de rotina no laboratório, tais como, diluições, ruptura
celular ou armazenamento de amostras exigem frequentemente volumes
superiores a 2mL. Devido ao seu formato mais estreito ou á tampa de
rosca, os tubos de volume superior não são os mais adequados a estas
ıQDOLGDGHV
O novo microtubo Sarstedt combina as vantagens dos microtubos SafeSeal
com os tubos de tampa de rosca de 5 mL num único tubo. Devido ao
design ergonómico e de fácil abertura com uma mão, as tampas de
SUHVVÊRFRPFDSDFLGDGHGHYHGD×ÊRHVDOLÝQFLDVGHı[D×ÊRIHFKDPVH
de forma segura, mesmo com tensão térmica. A larga ligação da tampa
possibilita um fecho simples e preciso. Fica, assim, excluído o risco de troca
acidental da tampa de rosca.

Vantagens do microtubo de 5 mL
•
•
•
•
•

Polipropileno robusto - centrifugável até 21.000 x g, autoclavável
Volume em relevo - controlo fácil do volume
(VSD×RGHHVFULWDHWDPSDIRVFDPDUFD×ÊRVHJXUDHLGHQWLıFD×ÊRUÈSLGD
Menor altura - baixo risco de contaminação, o cone da pipeta não deve mergulhar no tubo
Tamanho compacto - armazenamento de amostras meios ou culturas ocupa pouco espaço



(VWHGRFXPHQWRFRQWÜPLQIRUPD×ĄHVVREUHSURGXWRVTXHSRGHPQÊRHVWDUGLVSRQìYHLVHPWRGRVRVSDìVHV

0RGLıFD×ĄHVWÜFQLFDVUHVHUYDGDV

Informação de encomenda
Ref.ª

Descrição

Embalagem

72.701

Microtubo de 5 mL

100 / bolsa
800 / caixa

72.701.400

Microtubo de 5 mL, PCR Performance Tested

100 / bolsa
800 / caixa

95.1298

Adaptador de centrifugação de microtubo de 5 mL

8 / bolsa
96 / caixa

Acessório
Número do pedido

Descrição

Formato

Dimensões
externas (mm)

Embalagem

93.850.001

Suporte de policarbonato para
18 unidades de microtubo 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 microtubo de 5 mL

12 x 4

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

1 / caixa
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