Tiesitkö, että laadukkaat SERVANT®
tarvikkeet voidaan räätälöidä
asiakkaan erityistarpeisiin.
Maljat ovat tasalaatuisia erästä toiseen ja
tehdään tarvittaessa aina samalla muotilla.

Maljat ovat saatavana värillisinä ja ne voidaan
toteuttaa myös asiakkaan omissa väreissä.

Maljoilla on hyvät pinottavuusominaisuudet ja ne sopivat
käytettäviksi automaattisissa maljanvalulaitteissa.

Laadukkaat SERVANT® -laboratoriotarvikkeet valmistetaan Suomessa,
jolloin tuotteilla on hyvä toimitusvarmuus ja lyhyet toimitusajat.
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SUOMALAISTA LAATUA

LABORATORIOTARVIKKEET

Näytetölkit

Petrimaljat
Kertakäyttöiset petrimaljat
90 x 15 mm

Saranakannelliset näytetölkit
120 ml, 200 ml ja 500 ml

Kotimainen laadukas petrimalja, jolla hyvät pinottavuusominaisuudet.
Sopivat käytettäväksi automaattisissa maljanvalulaitteissa.

Monipuoliset ratkaisut näytteiden käsittelyyn
Näytetölkit voidaan avata ja sulkea helposti, jolloin näytteiden otto
ja käsittely on nopeaa ja joustavaa. Kannen avauslippa helpottaa
avaamista ja suojaa tölkin reunaa. Tölkit toimitetaan aina kannet
suljettuina, jolloin puhtaus säilyy näytteen ottamiseen saakka.
Puhtaustaso sama kuin petrimaljoilla. Tölkit kestävät pakastuksen
ja voidaan käyttää mikroaaltouunissa kansi avattuna.

Kaikkia petrimaljoja saatavana värillisenä, myös omissa väreissä.
Raaka-aine:
lasinkirkas polystyreeni
Pakkaus:
pakataan aseptisesti, kuumasaumattuun muovipussiin
20 kpl/pss, 500 kpl/laatikko, 12500 kpl/lava
0029		

Sileä petrimalja

Nystyrä petrimalja

Tuotenumerot:
0099S, 0099SS, 0099SP, 0099SV,
0099SR ja 0060S

Tuotenumerot:
0099N, 0099NP, 0099NR, 0099NV
ja 0060N

0099S/3, kolmiosainen
0099S/4, neliosainen

0027

Tilavuus

120 ml

200 ml

500 ml

0027

0028, 0028/R

0029

56 mm/73 mm

67 mm/86 mm

125 ml/53 ml

polypropeeni

polypropeeni

polypropeeni

200 kpl/ltk, 5000 kpl/lava

120 kpl/ltk, 3000 kpl/lava

50 kpl/ltk, 1250 kpl/lava

Mitat (halk./kork.)
Raaka-aine

Viljelysauvat ja -silmukat

0028, 0028/R

Tuotenumero

Pakkaus

Näytetölkki painokannella
200 ml

Kertakäyttöiset viljelysauvat ja -silmukat

Kertakäyttöiset gammasteriloidut viljelysauvat
ja -silmukat soveltuvat hyvin kaikkeen
bakteriologiseen työskentelyyn.

Silmukkasauva 10 µl

Näytetölkin kannessa mattapintainen kirjoitusalusta. Tölkit
pysyvät muotonsa ansiosta tukevasti pystyssä ja ne voidaan
pinota päällekkäin. Soveltuvat hyvin maito-, elintarvike- ja
ympäristönäytteiden käsittelyyn sekä sairaalanäytetutkimuksiin
(kudos-, virtsa- ym. näytteet).

Tilavuus: 200 ml

Pakkaus:
· pakataan muovipussiin, 1000 kpl/ltk

Mitat:
· halkaisija: pohja 67 mm, kansi 82 mm
· korkeus 54 mm

Tuotenumerot:
0024
tölkki
0002 kansi
0024/1 yksittäispakattu kannella,
150 kpl/ltk

Raaka-aine:
· lasinkirkas polystyreeni
· kansi: LD-polyeteeni

Valusaumattomat pyöreät kärjet eivät riko
elatusaineen pintaa.
Viljelysauva
Silmukkasauva 1 µl

Näytekapselit
Jäykkäsauva

Näytekapselit soveltuvat maito-, elintarvike-, kudos- ym. näytteiden käsittelyyn ja
säilytykseen. Meijeriteollisuuteen saatavana bronopoli-pilleröitynä tai ilman.

Kulmasauva

Kaikissa kapseleissa tilavuusmerkkiviivat.
Tilavuus:
· 30 ml tai 50 ml
Raaka-aine:
· kapseli polypropeeni, kansi LD-polyeteeni

Tuotenumero
Mitat
Raaka-aine
Pakkaus

Viljelysauva

Jäykkäsauva
ns. salmonellasauva

Silmukkasauva
1 µl

Kulmasauva

Silmukkasauva
10 µl

0013

0014

0016

0017

0018

2/3 x 200 mm/
pallokärki

4 x 175 mm/
pallokärki

200 mm

50/145 mm

200 mm

lasinkirkas
polystyreeni

vihreä, iskunkestävä
polystyreeni

lasinkirkas
polystyreeni

vihreä
polypropeeni

lasinkirkas sininen
polystyreeni

100 kpl/ps,
5000 kpl/ltk

50 kpl/ps,
2500 kpl/ltk

50 kpl/ps,
5000 kpl/ltk

15 kpl/ps,
1200 kpl/ltk

50 kpl/ps,
5000 kpl/ltk

30 ml

Tuotenumero
Mitat (kork./halk.)
Pakkaus

50 ml

kapseli + kansi
irrallaan

maitonäytekapseli yhdistetty

maitonäytekapseli pilleröity

kapseli + kansi
irrallaan

maitonäytekapseli yhdistetty

maitonäytekapseli pilleröity

0021

0021/1

0021/1P

0020

0020/1

0020/1P

67 x 30 mm

67 x 30 mm

67 x 30 mm

90 x 30 mm

90 x 30 mm

90 x 30 mm

900 kpl/ltk,
18000 kpl/lava

750 kpl/ltk,
18750 kpl/lava

700 kpl/ltk,
17500 kpl/lava

500 kpl/ltk,
12500 kpl/lava

450 kpl/ltk,
11250 kpl/lava

450 kpl/ltk,
11250 kpl/lava

