«Take Five» with Eppendorf
Нова пятимілілітрова система від Eppendorf
Eppendorf Tubes® є незамінними при роботі зі зразками об’ємом від 0,5
до 2 мл. Вони забезпечують простоту та безпеку усіх маніпуляцій і
дозволяють швидко опрацювати велику кількість різних зразків.
Для роботи з матеріалом більшого об’єма
доступні конічні пробірки від 15 до 50 мл. Однак їх
використання пов’язане з певними обмеженнями:
►не можливо відкрити однією рукою,
►гвинтова різьба легко забруднюється,
►громіздкі та займають багато місця.
Такі особливості не дозволяють достатньо оперативно опра цьовувати велику кількість різних зразків. Саме тому компанія
Eppendorf розробила пробірки Eppendorf Tubes® 5.0 мл, які
поєднують переваги швидкої і комфортної роботи.
В разі якщо механізм гвинтового закривання кришки є
необхідним - Eppendorf Tubes® 5.0 також стануть Вам у нагоді
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ

НОМЕР

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5.0 mL, Eppendorf Quality™, 200 Tubes (2 Beutel x 100 Tubes)

0030119401

Eppendorf Tubes® 3810X, 1.5 mL, Eppendorf Quality™, безбарвні, 1000 tubes

0030125150
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2.

«Eppendorf Quality» - просто про стерильність
Клас чистоти «Eppendorf Quality» відповідає всім вимогам, що необхідні
для надійних, легких в роботі витратних матеріалів. Вони ідеально підходять
для виконання рутинних завдань в лабораторії. Пакуються розсипом в
поліетиленові пакети.
Всі витратні матеріали Eppendorf з класом чистоти «PCR clean» не містять
дезоксирибонуклеаз і рибонуклеаз та будь-яких iнших інгібіторів ПЛР. Цей
клас чистоти також гарантує відсутність людської ДНК.

3.

Витратні матеріали з класом чистоти «sterile» стерилізуються відповідно до
ISO 11137 або ISO 11135 з гарантованим рівнем чистоти (SAL), що відповідає
10-6.. Кожна партія таких матеріалів перевіряється на стерильність та
відсутність ендотоксинів.

4.

Матеріали доступні в класі чистоти «biopur» , гарантують відсутність
пірогенів, дезоксирибонуклеаз і рибонуклеаз, ДНК, АТФ та інгібіторів ПЛР. Всі
матеріали упаковані окремо в блістери або "мікропакети" та фасуються в
придатні для повторного використання бокси.
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