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Płytki Petriego
Płytki Petriego tylko pozornie s wszystkie do siebie podobne.
Płytki pochodz ce z fabryki absolutnego lidera w tej dziedzinie, firmy
PHOENIX Biomedical, Kanada, s unikalne, niepowtarzalne, nie do podrobienia.
Ich klasa została doceniona przez setki polskich laboratoriów – przez tych wszystkich,
którzy stawiaj jako na pierwszym miejscu.
Dlaczego płytki PHOENIX s lepsze:
•

Produkowane i pakowane w sterylnych warunkach cleanroomu klasy 10/100, :
- 100-procentowa sterylno

i brak wadliwych partii produktu

- w odró nieniu od płytek sterylizowanych tlenkiem etylenu,
nie ma na nich pozostało ci substancji szkodliwej dla zdrowia
i hamuj cej wzrost drobnoustrojów (wyniki prób s wiarygodne)
- w odró nieniu od płytek sterylizowanych radiacyjnie, które pod
wpływem promieni gamma staj si kruche i łatwo p kaj ,
płytki PHOENIX nie maj charakterystycznych „zacieków” i linii napr

e

- brak jakichkolwiek zanieczyszcze mechanicznych: kurzu, obcych ciał, p cherzyków
i osadów z par oleju hydraulicznego stosowanego we wtryskarkach, które wpływaj
negatywnie na wzrost mikroorganizmów i powoduj zafałszowanie wyników bada .
•
Wykonane z idealnie czystego i przejrzystego polistyrenu klasy medycznej, o wysokiej
warto ci molekularnej, którego jako kontrolowana jest w systemie ISO 9001.
•

•

Ka da partia produktu przechodzi testy na sterylno
i yzno , wykonywane przez
niezale ne laboratorium – wszystkie płytki dostarczane s ze wiadectwem sterylno ci,
kopi certyfikatu ISO 9002. Producent jest zarejestrowany w US FDA pod nr A736893.
Jedyne ekologiczne płytki Petriego jednorazowego u ytku na wiecie!
- dzi ki unikalnej technologii do ich produkcji zu ywa si a o 35%
mniej surowca ni w przypadku wszystkich innych płytek
- worki, którymi wyło one s kartony, oraz r kawy wykonane s z folii
autoklawowalnej i doskonale nadaj si do utylizacji zu ytych płytek;
po sterylizacji w autoklawie płytki topi si do postaci niewielkiej
bryły i stanowi stosunkowo niedu y odpad, biologicznie bezpieczny
- wszystkie kartony wykonane s w tektury produkowanej z makulatury; zmniejszono
ilo ci odpadów przez zastosowanie opakowa po 600 szt. - zamiast tradycyjnych 500
- firma PHOENIX Biomedical za swoj proekologiczn
uhonorowana presti ow odznak „ECO LOGO”.

•

działalno

Oryginalne i nowatorskie rozwi zania znakomicie podnosz

została w Kanadzie

walory u ytkowe płytek:

- dzi ki specjalnemu kształtowi denka i wieczka w płytkach Nesting Alpine mo na
ustawia je w wysokie i stabilne stosy, co ułatwia bezpieczne przenoszenie; idealnie
równe dno pozwala zmniejszy zu ycie podło y; charakterystyczny krzy wyznacza
sektory ułatwiaj ce liczenie kolonii
- w płytkach RODAC wypukłe dno rozwi zuje problem uzyskania dobrego menisku,
umieszczona po wewn trznej stronie siateczka zapobiega wypadaniu podło a
z płytki.

Nr kat.

Typ (kod producenta)

Wymiary zewn.
(∅
∅ x wys.)

Wentylacja

Ilo w
opak.

90x15 mm

NIE

600

90x15 mm

TAK

600

SD-9015T

STARTM DISH Semi-nesting Alpine
do automatów napełniaj cych

(371)

SD-9015TN

STARTM DISH Semi-nesting Alpine
do automatów napełniaj cych

(370)

SD-9020

STAR DISH „ rednia”

(385)

90x20 mm

NIE

384

SD-9025

STAR DISH „wysoka”

(002)

90x25 mm

NIE

312

SD-14015

STAR DISH „du a”

(180)

145x15 mm

TAK

120

(116)

65 x 15 mm

NIE

600

PP-9015

Płytka Petriego „klasyczna” (gładka) (113)

90x15 mm

NIE

600

PP-9015V

Płytka Petriego „klasyczna” (gładka) (018)

90x15 mm

TAK

600

PP-5515

Płytka Petriego „klasyczna” (gładka) (057)

55x15 mm

NIE

600

PP-5515V

Płytka Petriego „klasyczna” (gładka) (058)

55x15 mm

TAK

600

SD-CP

Płytka kontaktowa RODAC, 25 cm

2

Zapewniamy ci gło
dostaw z naszego magazynu – wszystkie popularne rozmiary i rodzaje płytek
zazwyczaj dostarczamy od r ki. Jednak dla unikni cia ewentualnych opó nie prosimy wszystkich
stałych odbiorców o ustalenie ramowego harmonogramu zamówie . NA NIEKTÓRYCH TRASACH
DOWÓZ TOWARU GRATIS! Szczegółowe informacje w naszym Dziale Sprzeda y.

