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• Centrifugação até um PÈ[GHb[bJ
• Utilização simples com programas pré-instalados
• Alta qualidade e baixo ruído
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Centrífuga de bancada de alto rendimento com rotor basculante

&HQWUìIXJDEDVFXODQWH6&b

&HQWUìIXJDEDVFXODQWH6&b

2EDL[RUXìGR ƉbbG% $ WRUQDDLGHDOSDUDR
funcionamento diário em consultórios

Programas pré-instalados para uma
XWLOL]D×ÊRLQWXLWLYD

• Os 6 rotores basculantes asseguram uma camada de
separação horizontal nítida das suas amostras.
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&HQWULIXJD×ÊRGH60RQRYHWWHSDUDD
colheita de soro/plasma.
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bPLQXWRV

%DL[RUXìGR
• O baixo ruído permite a centrifugação diária no
consultório.

',9HPFRQIRUPLGDGHFRPDQRUPD 8( 

• $6&bÜVLQĂQLPRGDPDLVDOWDSUHFLVÊR
fiabilidade e segurança.

3URGX×ÊRGHDOWDTXDOLGDGHş
made in Germany
• A utilização de materiais de alta qualidade assegura
XPDORQJDYLGDěWLOGDFHQWUìIXJD

&HQWULIXJD×ÊRGH6DOLYHWWHSDUDDFROKHLWDGHVDOLYD

Programas pré-instalados, assim
FRPRXPSURJUDPDDMXVWÈYHO

Informações técnicas
• &DSDFLGDGHPÈ[

[bPO

• 5&)PÈ[

b[bJ

• 530PÈ[

bUSP

3DLQHOGHFRPDQGRLQWXLWLYR
(OHYDGDTXDOLGDGHşŗPDGHLQ
Germany”, DIV em conformidade
FRPDQRUPD 8( 

3RGHHVFROKHUHQWUHbGHILQL×ĄHV
• 3URJUDPDb6DQJXH[JGXUDQWHbPLQXWRV

• 1ìYHOGHUXìGRPÈ[ ƉbbG% $

• 3URJUDPDb8ULQD[JGXUDQWHbPLQXWRV

• 3HVR

bNJ

• 3URJUDPDbDMXVWÈYHO

• 'LPHQVĄHV
/[3[$ 

[[bPP
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• *UD×DVÇHOHYDGDIRU×DFHQWUìIXJDGHDWÜb[bJD
FHQWULIXJD×ÊRGRVWXERVGHVRURJHOFRQYHQFLRQDLV
GHPRUDDSHQDVbPLQXWRVxDWÜbPLQXWRVPDLV
UÈSLGDGRTXHDVFHQWUìIXJDVHTXLSDUÈYHLV
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• 'LVSĄHGHXPSURJUDPDYDULÈYHOSDUDDVVXDV
FRQGL×ĄHVGHFHQWULIXJD×ÊRLQGLYLGXDLV$GHILQL×ÊRGR
número de rotações e do tempo é feita com as teclas
HHDPRQLWRUL]D×ÊRÜIHLWDDWUÈYHVGHÜFUDQV
de grandes dimensões.

Visores de grandes dimensões para
GHıQL×ÊRHYLVXDOL]D×ÊRGRVYDORUHV
NOMINAIS/REAIS, assim como do
tempo de funcionamento restante
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Câmara do rotor com 6 rotores basculantes
para assegurar uma separação perfeita do gel

• Graças aos programas predefinidos, pode centrifugar
sangue e urina com as definições ideais. Os erros de
utilização ficam quase completamente excluídos.

&HQWUìIXJDEDVFXODQWH6&b

$FHQWUìIXJD6&bIRLFRQFHELGDHVSHFLILFDPHQWH
para ser utilizada em consultórios médicos ou pequenas
XQLGDGHVODERUDWRULDLVHÜFRPSDWìYHOFRPWRGRVRV
tubos de amostra comercializados, até um comprimento
PÈ[GHbPPHXPGLÉPHWURPÈ[GHbPP*UD×DV
ao rotor basculante fornecido, forma-se uma barreira de
JHOILÈYHOQRVWXERVGHVRURRXSODVPD(VWDEDUUHLUDGH
difusão assegura uma estabilidade precisa da amostra.

&HQWULIXJD×ÊRFRPURWRUEDVFXODQWH 6&b

Centrifugação com rotor de ângulo fixo

• &DPDGDGHVHSDUD×ÊRHVSHVVDHHVWÈYHO

• &DPDGDGHVHSDUD×ÊRILQDHLQVWÈYHO

• Maior disponibilidade de amostra para sistemas de
análise

• Menor disponibilidade de amostra para sistemas de
análise

Para o processamento ideal da camada de gel, recomendamos
o uso de rotores basculantes para a centrifugação de
60RQRYHWWH®.

BBB

(VWHGRFXPHQWRFRQWÜPLQIRUPD×ĄHVVREUHSURGXWRVTXHSRGHPQÊRHVWDUGLVSRQìYHLVHPWRGRVRVSDìVHV

0RGLILFD×ĄHVWÜFQLFDVUHVHUYDGDV

3URGXFHGE\+HUPOH/DERUWHFKQLN*PE+Ţ6LHPHQVVWUŢ:HKLQJHQŢ$OHPDQKD

Separação ideal graças ao rotor
basculante

✓
Informações de encomenda

Calculadora de centrifugação:

Ref.ª

'HVLJQD×ÊR



&HQWUìIXJD6&b

O material fornecido inclui o rotor basculante, assim
FRPRbVXSRUWHVSDUDWXERVFRPXPFRPSULPHQWR
PÈ[LPRDWÜbPP

SARSTEDT S.A.
6LQWUD%XVLQHVV3DUN(GLIìFLR
Zona Industrial da Abrunheira
6LQWUD
7HO 
)D[ 
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com
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