A

revolução
GRUHıO

Economia de até

70% de espaço de armazenamento

Economia de até

64% de material
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$UHYROX×ÊRGRUHıO
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Precisão
máxima

45 anos de
experiência

Precisão máxima, estrutura bem planejada e pureza extrema são as
nossas exigências para os nossos produtos.

Competência
técnica

Há mais de 45 anos nós produzimos pontas de pipeta que atendem
exatamente a cada aplicação. Com muitos anos de experiência,
competência técnica e nossas máquinas de produção altamente
modernas, nós desenvolvemos um novo sistema de refil, inovador
e flexível. Adequado para as suas exigências e aplicações. Robusto
e poupador de recursos. Seguro e confiável.
Descubra a nossa revolução do refil nas próximas páginas. Deixe-se
impressionar pelos detalhes sofisticados. Conheça as novas funções
e vantagens e experimente!

A sua equipe SARSTEDT
Poupador
de recursos
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Um sistema – quatro opções

A caixa

26LQJOH5HıOO

A pipetagem é a atividade central em qualquer
laboratório. Como solução universal e robusta,
a caixa de pontas de pipeta SARSTEDT
reformulada é o principal componente do
nosso novo sistema de pontas de pipeta.
Graças à gravação a laser resistente em cada
bandeja, você pode ler facilmente informações
importantes como o volume, o lote ou a
validade de maneira confortável e rápida. A
caixa é o centro do nosso sistema de pontas.

Hoje em dia, a sociedade busca a
sustentabilidade. Com o novo SingleRefill
da SARSTEDT, agora você também pode
recarregar as pontas de filtro de maneira fácil e
poupando recursos. O design fechado protege
as pontas de pipeta contra contaminações,
permitindo o recarregamento higiênico e
ecológico. O SingleRefill é a solução para seu
laboratório sustentável.
Pág. 8

Pág. 6
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Reduz até 70%
do volume de lixo

O StackPack

O pacote

Um débito elevado de amostras requer
eficiência.
Há anos o StackPack da SARSTEDT é a
solução ideal para débitos elevados de pontas.
A transferência de bandejas individuais para
a caixa é feita de maneira rápida e simples.
Graças à estrutura compacta e estável, você
pode processar as pontas diretamente a partir
do StackPack. O StackPack é a inovação para
o trabalho eficiente.

Flexibilidade máxima é imprescindível.
A embalagem de pacote da SARSTEDT é a
alternativa econômica para isso. Graças ao
fecho de pressão já conhecido é possível abrir
e voltar a fechar o pacote de maneira higiênica.
O lacre de segurança adicional garante que as
pontas ficarão livres de contaminação até o
momento da utilização. O pacote é a solução
econômica para processos flexíveis.
Pág. 14

Pág. 10
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A caixa – universal e robusta
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&HQWUDO&RQıÈYHO
&RQIRUWÈYHO
Equipamento de trabalho versátil
A caixa robusta é a ferramenta universal para o seu laboratório.
Prefere trabalhar diretamente a partir de uma caixa précarregada? Gosta de usar sistemas de recarga ecológicos?
Ou prefere recarregar as pontas você mesmo? A caixa é a
base para todos os modos de trabalho.

Sistema de empilhamento econômico
em espaço
A concepção de tampas e fundos compatíveis entre si
facilita o empilhamento de várias caixas. Assim, as caixas
de pontas podem ser perfeitamente armazenadas e
estocadas de maneira compacta e estável.

Fechamento seguro
O mecanismo de fechamento perfeito transforma a caixa
no companheiro ideal para o cotidiano. Firmemente
fechada, ela enfrenta até as condições difíceis de
transporte, armazenamento e autoclavagem.

DICA Superfícies lisas fazem as caixas escorregar?
Experimente as nossas bases de borracha disponíveis
separadamente! Basta encaixar a base no fundo para garantir
o máximo de estabilidade em qualquer bancada do laboratório.
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26LQJOH5HıOOş
ecológico e puro
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Proteção máxima
A combinação ideal de fundo e tampa protege completamente
as pontas contra contaminações – mesmo após a retirada
da película de embalagem. Assim, o SingleRefill pode ser
transferido facilmente para a caixa. Para o máximo em
higiene e segurança.

Pureza máxima
O sistema de recarga de pureza máxima é especialmente
adequado para aplicações muito exigentes. Finalmente
você também poderá recarregar as pontas de filtro sem
complicações – e com o nosso mais alto padrão de pureza
Biosphere® plus!

6XVWHQWÈYHO3URWHJLGR
Higiênico.
Compromisso com o ambiente
A estrutura inovadora da caixa foi criada com até 41%
menos material. Este formato mais leve poupa energia
e recursos. Todas as partes do SingleRefill podem ser
empilhadas para o descarte, resultando em um volume de
lixo reduzido com o máximo em pureza!

DICA Volume, lote, validade – graças à gravação a laser resistente em
todas as bandejas, estas informações valiosas não são perdidas, mesmo
ao transferir para a caixa! O código de cor já comprovado e conhecido
para o volume ajuda a encontrar rapidamente a ponta desejada.
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26WDFN3DFNş
econômico
e compacto
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Sistema de empilhamento econômico
O inteligente sistema de encaixe oferece espaço para
bSRQWDVşHWXGRLVVRFRPXPDDOWXUDGHGXDVFDL[DV,VVR
ajuda a economizar 70% de espaço de armazenamento na
superfície de apoio de uma única caixa!

(ıFLHQWH(VWÈYHO
Econômico.
Proteção estável
Os quadros circundantes protegem as pontas contra
contaminações. Sua construção sólida forma a espinha
dorsal do StackPack. A retirada de bandejas individuais é
extremamente fácil, graças aos pontos de pressão claramente
identificados nos lados.

Segurança excepcional contra tombos
O encaixe firme entre as bandejas protege o StackPack contra
os pequenos acidentes cotidianos. Devido à sua estabilidade
excepcional, ele também sobrevive facilmente a quedas e
tombos.

DICA Rendimento elevado, muitas pontas – sem
problemas! Retire as pontas facilmente diretamente do
StackPack. O StackPack oferece estabilidade a todos os
momentos, graças à firmeza de assento e dos quadros.
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Caixa cheia de maneira
VLPSOHVHUÈSLGD
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Caixa – retirar a bandeja vazia

3UHVVLRQDUDVPRODVODWHUDLV

Puxar a bandeja para
FLPD

HHOLPLQDUHFRQRPL]DQGR
HVSD×R

&RORFDUR6LQJOH5HıOO

&RORFDUR6LQJOH5HILOO
FRPSOHWRQDFDL[D

&RPXPDOHYHSUHVVÊR
ID]HUHQFDL[DU

5HWLUDUDWDPSDHFRQWLQXDURWUDEDOKR

&DUUHJDUDSDUWLUGR6WDFN3DFN

3UHVVLRQDURSRQWRGH
SUHVVÊRÇIUHQWHHDWUÈV

5HWLUDUSX[DQGRSDUDFLPD

&RORFDUQDFDL[DHID]HUHQFDL[DU
5HWLUDUDWDPSDHFRQWLQXDURWUDEDOKR
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O pacote –
econômico e alternativo
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Higiênico.
Econômico. Flexível.
Fechamento confortável
O pacote estável pode voltar a ser fechado de maneira
higiênica. De acordo com a necessidade, você também pode
voltar a carregar manualmente as suas caixas de pontas.

Selagem segura
O lacre de segurança adicional garante que as pontas
ficarão livres de DNA, DNase, RNase e inibidores de PCR
até o momento da utilização.

Variantes coloridas
$FRORUD×ÊRDPDUHODHD]XOGDVSRQWDVGHbƐOHbƐO
facilita ainda mais a identificação das duas pontas!

DICA Para a recarga com pontas retiradas do pacote,
os rótulos na tampa da caixa podem ser removidos sem
deixar resíduos. Assim, a caixa se torna uma caixa multiuso
universal para todos os tipos de pontas.
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$UHYROX×ÊRGRUHıOşVXVWHQWÈYHO
e ecologicamente correta
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Economiza energia
O nosso sistema de caixas combina uma estabilidade especialmente
alta com o mínimo uso de material. A construção inteligente
economiza plástico – e, assim, energia durante a fabricação!

Economiza espaço
1R6WDFN3DFNbSRQWDVRFXSDPRPHVPRHVSD×RTXHVHULD
necessário para 192 pontas em 2 caixas. Isso economiza espaço
de armazenamento e otimiza a logística – ajudando a economizar
também combustível durante o transporte!

Poupa recursos
Para a fabricação do StackPack com sua embalagem ideal
é utilizado até 64% menos material do que na caixa.
Isso economiza recursos, minimizando o consumo de plástico!

Gera menos lixo
Após a utilização, os componentes individuais do sistema de caixas
podem ser encaixados uns nos outros. Isso reduz o volume durante
a eliminação, reduzindo a quantidade de lixo!

A escolha é sua! Seja sempre flexível na escolha do
sistema adequado para você. As nossas soluções práticas de pontas
podem ser selecionadas de maneira a atender às suas necessidades
e exigências – de uma forma sustentável e econômica!
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&RQIRUWÈYHOHFRPSURYDGR
Versátil

&HUWLıFDGR

As nossas pontas de pipeta são
tão versáteis quanto suas áreas de
aplicação. Você pode escolher entre
pontas de filtro, pontas Low Retention
e pontas sem filtro. Aqui, você com
certeza irá encontrar o comprimento e
formato ideais de ponta para qualquer
aplicação.

Todos os lotes são imediatamente
verificados quanto ao visual, dimensões
e funcionamento. O cumprimento
dos valores limite das certificações
Biosphere® plus e PCR Performance
Tested é confirmado por um laboratório
independente. Nossos certificados de
lote documentam este processo de
verificação e autorização.

Registrado

Compatível

As pontas SARSTEDT têm a certificação
CE e são autorizadas para diagnóstico
in vitro. Elas podem ser utilizadas para
a análise de amostras para fins de
diagnóstico.

As pontas SARSTEDT se adaptam
a todas as pipetas dos principais
fabricantes. Com elas, a utilização de
vários tipos de pipeta no laboratório não
é mais nenhum problema.

&HUWLıFDGRHFRQıÈYHO

Segurança extra

4XDOLGDGHSDGUÊRVHPFHGÝQFLDV

$JRUDGLVSRQìYHOWDPEÜPQRQRYR
6LQJOH5HILOO

Seja na caixa, no SingleRefill, StackPack
ou pacote – todas as novas pontas
SARSTEDT ostentam o selo PCR
Performance Tested e podem ser
utilizadas imediatamente em todas as
áreas da análise de DNA e RNA.

O novo SingleRefill Biosphere® plus
combina a pureza extrema das pontas
SARSTEDT com o sistema de caixas
confortável e econômico.

Conformidade com as
normas
Especialmente em laboratórios
certificados, acreditados ou GMP, é
importante utilizar pontas de pipeta que
estejam em conformidade com a norma
de ensaio internacional ISO 8655-2.
Os nossos certificados de conformidade
comprovam que esta exatidão é
verificada regularmente.
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Rodovia Marechal Rondon,
km 126 Soamim
CEP 18540-000, Porto Feliz – SP
Tel:

+55 11 4152 2233

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

1RVVDLPSUHVVÊRÜIHLWDHPSDSHOFHUWLıFDGR)6&

49_800_0000_6025

SARSTEDT Ltda.

Este folheto pode incluir informações sobre produtos que não estão disponíveis no seu país

Reservados os direitos a alterações técnicas

Assista agora ao nosso vídeo do produto:
www.refillrevolution.tips

