A

revolução
5HıOO

Economize até 70% de espaço de armazenamento
Até 64% menos de material utilizado
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$UHYROX×ÊR5HıOO
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Precisão
Máxima

45 anos de
experiência

Pode esperar a precisão máxima, formato sofisticado e a mais elevada
pureza, dos nossos produtos.

Competência
técnica

Produzimos pontas de pipeta sob pedido, há mais de 45 anos.
Com os vários anos de experiência, competência técnica e os nossos
equipamentos de produção de tecnologia avançada, desenvolvemos
um novo sistema de refill flexível e inovador. Este sistema estará apto
para todos os seus requisitos e aplicações, é robusto e economiza
recursos, além de seguro e fiável.
Continue a ler para descobrir mais acerca da nossa revolução no refill.
Deixe-se surpreender pelos detalhes sofisticados e prenda a sua
atenção, nas novas funções e vantagens, experimentando-as!

A sua equipa SARSTEDT
Conservação
de recursos
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Um sistema – quatro opções

A caixa

25HıOO³QLFR

A utilização de pipetas é essencial em todos os
laboratórios. A aperfeiçoada caixa de pontas de
pipeta SARSTEDT é a solução universal
e robusta no centro do nosso sistema de
pontas de pipeta. Devido a um tratamento a
laser resistente em cada suporte, pode ler
informação importante tal como o volume, lote
ou o prazo validade de forma fiável, prática e
rápida. A caixa é o elemento principal do nosso
sistema de pontas.

A sustentabilidade é um tema importante na
sociedade de hoje. Com o novo Refill Único da
SARSTEDT, pode agora recarregar as pontas de
filtro de forma fácil e económica. O formato
fechado protege as pontas de pipeta de
contaminação e permite o refill higiénico e
ecológico. O refill é a solução para o seu
laboratório sustentável.

Pág. 6
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Economiza até
70% do volume
de resíduos

O StackPack

O saco

Uma elevada quantidade de amostra requere
eficiência. Durante anos que o StackPack
da SARSTEDT tem sido a ótima solução
para quantidades elevadas de pontas. Pode
simplesmente mover suportes individuais
para a caixa com apenas uma mão. Devido
ao seu formato compacto e robusto, também
pode trabalhar com pontas diretamente do
StackPack. O StackPack é a inovação para um
trabalho eficiente.

Flexibilidade total é uma ferramenta
indispensável. A embalagem em sacos
SARSTEDT é a alternativa de custo reduzido.
O conhecido sistema de fecho por pressão
permite abrir e voltar a fechar o saco
higiénicamente, enquanto que o fecho inviolável
adicional oferece a garantia que as pontas estão
livres de contaminação até a sua utilização.
O Saco é a solução económica para processos
flexíveis.

Pág. 10
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A Caixa –
universal e robusta
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Essencial.
Segura. Prática
)HUUDPHQWDYHUVÈULO
$FDL[DUREXVWDÜDIHUUDPHQWDHVVHQFLDOQRVHXODERUDWĂULR
3UHIHUHWUDEDOKDUGLUHWDPHQWHDSDUWLUGHXPDFDL[DSUÜ
SUHSDUDGD"*RVWDGHXWLOL]DUVLVWHPDVGHUHFDUJDHFROĂJLFRV"
Ou prefere inserir as suas pontas? A caixa é a base para muitas
IRUPDVGLIHUHQWHVGHWUDEDOKDU

Economia de Espaço num sistema
HPSLOKÈYHO
2IRUPDWRSUHFLVRGDWDPSDHGDEDVHIDFLOLWDR
HPSLOKDPHQWRGHYÈULDVFDL[DVXPDVVREUHDVRXWUDV
Compactas e estáveis, as novas caixas de pontas são
perfeitas para armazenamento.

Fecho seguro
O mecanismo de fecho de ajuste preciso torna a
caixa uma companhia diária segura. Hermeticamente
fechado, também resiste a condições adversas durante o
WUDQVSRUWHDUPD]HQDPHQWRHDXWRFODYDJHP

DICA Superfícies lisas – caixas escorregadias? Então
experimente os nossos pés em borracha, como acessório
adicional! Basta colocá-los na base de modo a oferecer a
máxima estabilidade na bancada do laboratório.
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25HıOO³QLFRş
ecológico e estéril
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Proteção máxima
$LQWHUOLJD×ÊRGDEDVHHWDPSDSURWHJHDVSRQWDVLQWHLUDPHQWH
GDFRQWDPLQD×ÊRPHVPRGHSRLVGHUHPRYHUDSHOìFXOD
GDHPEDODJHP,VWRVLJQLILFDTXHR5HILOO³QLFRSRGHVHU
IDFLOPHQWHFRORFDGRQD&DL[D3DUDPÈ[LPDKLJLHQHH
segurança.

7RWDOPHQWHHVWÜULO
2VLVWHPDGHUHILOOGHHOHYDGDSXUH]DÜSDUWLFXODUPHQWH
DGHTXDGRSDUDDSOLFD×ĄHVPXLWRH[LJHQWHV)LQDOPHQWH
SRGHUHFDUUHJDUSRQWDVGHILOWURFRPIDFLOLGDGHş
LQFOXVLYHFRPRQRVVRPDLVHOHYDGRSDGUÊRGHSXUH]D
Biosphere®SOXV

Sustentável.
Protege. Estéril.
(FRORJLDLQWUDQVLJHQWH
2IRUPDWRLQRYDGRUXWLOL]DDWÜPHQRVPDWHULDOTXH
a Caixa. Este formato de baixo peso economiza energia
HUHFXUVRV7RGDVDVSDUWHVGR5HILOO³QLFRSRGHPVHU
HPSLOKDGDVSDUDHOLPLQD×ÊRLVWRUHVXOWDQXPPHQRU
YROXPHGHUHVìGXRVFRPDPÈ[LPDSXUH]D

DICA Volume, lote, validade – Devido ao revestimento a laser resistente
em cada suporte, esta informação importante ainda pode ser lida, mesmo
quando movida para a caixa! O comprovado e conhecido código de cores
do volume ajuda a encontrar rapidamente a ponta que procura.
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O StackPack –
económico e compacto
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6LVWHPDHPSLOKÈYHOHFRQĂPLFR
2VRILVWLFDGRVLVWHPDHPSLOKÈYHORIHUHFHHVSD×RSDUD
SRQWDVşQXPDDOWXUDGHDSHQDVGXDVFDL[DV(FRQRPL]D
GHHVSD×RGHDUPD]HQDPHQWRHXWLOL]DDSHQDVRHVSD×RGD
EDVHRFXSDGRSRUXPDFDL[D

(ıFLHQWH(VWÈYHO
Económico.
3URWH×ÊRHVWÈYHO
$HVWUXWUDFLUFXQIHUHQFLDOSURWHJHDVSRQWDVGHFRQWDPLQD×ĄHV
$VXDHVWUXWXUDVĂOLGDFRQVWLWXLRVXSRUWHSULQFLSDOGR
6WDFN3DFN'HYLGRDRVSRQWRVGHSUHVVÊRFODUDPHQWHPDUFDGRV
ODWHUDOPHQWHDUHPR×ÊRGHVXSRUWHVLQGLYLGXDLVÜH[WUHPDPHQWH
IDFLOLWDGD

6HJXUDQ×DH[FHSFLRQDOFRQWUDTXHGDV
26WDFN3DFNJDUDQWHTXHRVVXSRUWHVHVWHMDPILUPHPHQWH
DQFRUDGRVXPQRRXWURPHVPRGXUDQWHSHTXHQRVDFLGHQWHV
GLÈULRV'HYLGRÇVXDH[WUDRUGLQÈULDHVWDELOLGDGHSRGHVXSRUWDU
IDFLOPHQWHWRPERVRXTXHGDV

DICA Elevado volume, muitas pontas – não há
problema! Retire simplesmente as pontas diretamente
do StackPack. O StackPack permanece estável o tempo
todo, devido à sua posição firme e estrutura estável.
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Uma caixa cheia –
simples e rápido
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Caixa – remova um suporte vazio

3UHVVLRQHDVPRODVODWHUDLV

/HYDQWHRVXSRUWHH
UHPRYDR

HHVWÈSURQWRSDUDDHOLPLQD×ÊR
FRPSDFWD

,QVHULUR5HıOO³QLFR

,QVLUDR5HILOO³QLFRQDFDL[D

3UHVVLRQHDOHYHPHQWHQROXJDU

5HWLUHDWDPSDHFRQWLQXHDWUDEDOKDU

Preencher com o StackPack

3UHVVLRQHRVSRQWRVGH
SUHVVÊRÇIUHQWHHDWUÈV

/HYDQWHSDUDFLPD

,QVLUDQDFDL[DHHQFDL[HQROXJDU
5HPRYDDWDPSDHFRQWLQXHDWUDEDOKDU
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O Saco –
a escolha alternativa
económica

15

Higiénico.
Acessível. Flexível.
Fecho prático
O saco resistente pode ser novamente fechado higienicamente
,VVRVLJQLILFDTXHSRGHHQFKHUJUDGXDOPHQWHDVFDL[DVGH
SRQWDVPDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPVXDVQHFHVVLGDGHV

6HODJHPVHJXUD
2IHFKRDGLFLRQDOLQYLROÈYHORIHUHFHDJDUDQWLDGHTXHDV
SRQWDVHVWÊROLYUHVGH'1$'1DVH51DVHHLQLELGRUHVGH
3&5DWÜDVXDXWLOL]D×ÊR

Variedade de cores
$VFRUHVDPDUHODHD]XOGDVSRQWDVGHƑOHƑO
tornam a identificação rápida de ambas as pontas ainda
PDLVIÈFLO

DICA As etiquetas na tampa da caixa podem ser
removidas sem deixar resíduos ao recarregar as pontas desde
o saco. A caixa torna-se assim uma caixa multi-uso universal
para cada variante de pontas.
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$UHYROX×ÊRQRUHıOOş
sustentável e ecológicamente
consciente
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Economia de energia
2QRVVRVLVWHPDGHFDL[DVFRPELQDDHVWDELOLGDGHH[FHSFLRQDOPHQWH
HOHYDGDFRPRVUHTXLVLWRVPìQLPRVGHPDWHULDO2GHVLJQEHP
LPSUHVVLRQDQWHHFRQRPL]DSOÈVWLFRHSRUWDQWRWDPEÜPHQHUJLD
durante a produção.

Economia de espaço
1R6WDFN3DFNSRQWDVSUHFLVDPGRPHVPRHVSD×RTXHHP
FDL[DV$VVLPHFRQRPL]DHVSD×RGHDUPD]HQDPHQWRHRWLPL]DD
ORJìVWLFDDVVLPFRPRWDPEÜPRFRQVXPRGHFRPEXVWìYHOGXUDQWH
RWUDQVSRUWH

Economia de recursos
26WDFN3DFNFRPVXDHPEDODJHPLGHDOUHTXHUDWÜPHQRV
PDWHULDOTXHD&DL[D$VVLPHFRQRPL]DUHFXUVRVHRFRQVXPRGH
SOÈVWLFRÜPLQLPL]DGR

(FRQRPLDGHUHVìGXRV
$SĂVXWLOL]D×ÊRRVFRPSRQHQWHVLQGLYLGXDLVGRVLVWHPDGDFDL[D
SRGHPVHUHPSLOKDGRVXQVVREUHRVRXWURV$VVLPHFRQRPL]D
YROXPHGXUDQWHDHOLPLQD×ÊRRTXHVLJQLILFDTXHDTXDQWLGDGH
GHUHVìGXRVÜUHGX]LGD

$HVFROKDÜVXDAo escolher o sistema certo para
si, significa que permanecerá sempre flexível. Pode escolher
as nossas práticas soluções de pontas de acordo com o que
pretende e os seus requisitos -quer ecológicos quer económicos!
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Prático e testado
9HUVÈWLO

&HUWLıFDGDV

Conformidade

As nossas pontas de pipeta são tão
versáteis quanto as suas aplicações.
Pode escolher entre pontas de filtro,
pontas de baixa retenção e pontas
sem filtro. Garantimos que encontrará o
melhor comprimento e formato da ponta
para cada aplicação.

Cada lote é verificado em pormenor
visualmente, dimensionalmente
e funcionalmente. Um laboratório
independente confirma que os valoreslimite da certificação Biosphere®
plus e PCR Performance Tested são
respeitados. Os nossos certificados
de lote documentam este processo de
teste e liberação.

É importante a utilização de pontas
de pipeta que estejam de acordo com
a norma internacional de teste ISO
8655-2, especialmente em laboratórios
certificados e acreditados ou GMP.
Os nossos certificados de conformidade
verificam a inspeção regular desta
norma.

Registada

&RPSDWìYHO

As pontas SARSTEDT têm a marca CE
e foram aprovadas para o diagnóstico
“in vitro”. Podem ser utilizadas para
a análise de amostras para fins de
diagnóstico.

As pontas SARSTEDT ajustam-se
universalmente às pipetas dos principais
fabricantes. Assim, deixa de ser um
problema a utilização de vários tipos de
pipetas no laboratório.

&HUWLıFDGRHVHJXUR

6HJXUDQ×DDGLFLRQDO

4XDOLGDGHSDGUÊRLQIOH[ìYHO

$JRUDWDPEÜPGLVSRQìYHLVQRQRYR
5HILOO³QLFR

Quer se apresentem na caixa, no Refill
Único, no StackPack ou em saco –
todas as novas pontas SARSTEDT
possuem o selo PCR Performance
Tested e podem ser utilizadas
imediatamente em todas as áreas de
análise de DNA e RNA.

O novo Refill Único Biosphere® plus
combina a extraordinária pureza das
pontas SARSTEDT com o sistema de
caixa prático e económico.
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SARSTEDT S.A.
6LQWUD%XVLQHVV3DUN(GLIìFLR
=RQD,QGXVWULDOGD$EUXQKHLUD
6,175$
7HO 
)D[ 

Este folheto pode conter informações sobre produtos que não estejam disponíveis em todos os países

Reservado o direito a alterações técnicas

Ver agora o nosso vídeo do produto:
www.refillrevolution.tips

www.sarstedt.com

,PSULPLPRVHPSDSHOFRPDFHUWLıFD×ÊR)6&

51_800_0000_6021

info.pt@sarstedt.com

