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Próbnik powietrza
Microbio MB1
Prod.: F.W.Parrett Ltd, Wlk. Brytania

Powietrze jest cz stym ródłem zaka e mikrobiologicznych. Obecne
w nim drobnoustroje mog stanowi powa ne zagro enie dla
utrzymania higieny w przemy le (farma-ceutycznym, kosmetycznym,
spo ywczym,
piwowarskim),
szpitalach,
laboratoriach
weterynaryjnych itp. MicroBio MB1 słu y do pobierania próbek do
kontroli ilo ci drobnoustrojów obecnych w znanej obj to ci powietrza.
Uzyskane wyniki pomagaj ustali ródło zaka e i zapobiega im.
Budowa i zasada działania
MicroBio jest urz dzeniem niewielkim (wym.: 196 x 100 x 40 mm; waga: 700 g) i prostym w obsłudze. Do
sterowania słu cztery przyciski: dwa do wł czania i wył czania wentylatora oraz dwa przyciski do ustawiania
(zwi kszania i zmniejszania) obj to ci próbki. Warto ta jest widoczna na wy wietlaczu LED. Aparat mo na
zaprogramowa na pobieranie typowych obj to ci próbek w zakresie 25... 1500 litrów.
Po wł czeniu próbnika wentylator zasysa strumie powietrza z przepływem wykalibrowanym na 100 l/min.
Powietrze przechodzi przez głowic ze stali nierdzewnej o wym. (∅ x wys) 100x30 mm), w której znajduje si
220 otworów o redn. 1 mm. Pod głowic umieszcza si płytk Petriego z odpowiedni po ywk . Urz dzenie jest
przystosowane do pracy zarówno z płytkami 90 mm, jak i płytkami kontaktowymi (RODAC) o redn. 55 mm.
Strumie powietrza uderza o płytk , a znajduj ce si w nim drobnoustroje (jednostki tworz ce kolonie) pozostaj
na podło u. Nast pnie płytk poddaje si inkubacji.W przypadku stwierdzenia wzrostu i po policzeniu kolonii oraz
3
uwzgl dnieniu obj to ci próbki mo na ustali st enie mikroorganizmów (JTK) w 1 m powietrza. Wyniki przelicza
si zgodnie z zasadami statystyki przy pomocy tabeli konwersji wyników lub programu komputerowego
(dostarczanego w komplecie z MicroBio).
UWAGA! Wraz z próbnikiemMicroBiodostarczamy dedykowany softwarew j zyku polskim, słu cy
do
przeliczania wyników oraz tworzenia raportów, których format i tre u ytkownik mo e dostosowa do swoich
potrzeb, zgodnie z wymogami GMP, GLP i GCP. Program umo liwia:
obliczenie ilo ci kolonii po korekcie metod „dziury dodatniej”,
obliczenie redniego st enia mikrobiologicznego w badanej strefie,
wydruk i zapis na dysku komputera protokołu z kontroli mikrobiologicznej,
sprawdzenie czy otrzymane wyniki mieszcz si w granicach warto ci dopuszczalnych.
MicroBio MB1 jest dostarczany z kompletem standardowych akumulatorów NiMH oraz niezale n ładowark , co
pozwala ładowa akumulatorki nawet w czasie pracy urz dzenia (o ile u ytkownik zaopatrzy si w drugi komplet
akumulatorów). Konieczno naładowania akumulatorów jest sygnalizowana na wy wietlaczu. Obudowa aparatu
wykonana jest z trwałego tworzywa (ABS), a głowica i uchwyty płytek Petriego z autoklawowalnej stali
kwasoodpornej (mog by tak e odka ane alkoholem).
Kalibracja i walidacja: Próbniki MicroBio dostarczane s ze wiadectwem kalibracji fabrycznej. Na zlecenie
wykonujemy rekalibracj próbników potwierdzon stosownym wiadectwem. Poprawno działania i kalibracji
(ustawie ) fabrycznych została potwierdzona wynikami bada przeprowdzonych przez niezale ne laboratorium
(Instytut Mechaniki Górotwotu PAN w Krakowie).

Nr kat.

Opis

A-00001MB

Próbnik powietrza (air sampler), typ MicroBio MB1w komplecie z:
- zestawemakumulatorów NiMH (4 x AA) i ładowark
- torb / futerałem
- instrukcj w j zyku polskim
- programem do komputerów typu IBM PC, do obliczania wyników i tworzenia raportów
Zapasowa ładowarka do akumulatorów
Zapasowa głowica perforowana
Torba / futerał (dodatkowa)
Program MicroBio – wersja polska – dodatkowa kopia

A-00002BC
A-00003SH
A-00004CC
A-00005SW

