
Interscience mikrobiolo giai 
berendeze sek e s fogyo eszko zo k 
 

 

 

 

 Homogenizáló tasakok 

 Szűrő nélküli tasakok 

 BagLight PolySilk  

Rugalmas, átlátszó tasak kiváló minőségű polyolefin 

komplexből 

Felhasználható – 40 ⁰C és +80 ⁰C között 

100 ml, 400 ml, 2000 ml, 3500 ml-es méretekben 

 BagLight Multilayer 

Megerősített ragasztású, többrétegű tasak nehezen 

homogenizálható mintákhoz 

Felhasználható – 40 ⁰C és +80 ⁰C között 

400 ml-es méretben 

 

 Szűrős tasakok 

o BagFilter P 

Nem-szőtt szűrőrekeszes homogenizáló tasak a minta 

azonnali szűréséhez 

<250 mikronos szűrő 

Minden homogenizátorral kompatibilis 

Megerősített ragasztású tasak 

Oldalt bevágható az automata pipettákkal történő könnyű és 

keresztszennyeződés mentes munkához 

400 ml, 2000 ml, 3500 ml-es méretekben 

o BagFilter Pipet & Roll 

Szűrőrekeszes homogenizáló tasak zárómatricával és oldalsó 

pipettázó nyílással, visszazárható fedőmatricával 

<250 mikronos szűrő 

Kifejezetten ajánlott patogének elődúsításához 

400 ml-es méretben 

 Szűrős tasakok PCR-hez 

o BagFilter Pull-Up 

Kifejezetten kis mennyiségek (< 1000 µl) pipettázásához 

kifejlesztett, szabadalom védett design 

https://www.interscience.com/non-filter-bag-baglight-polysilk?lang=en
https://www.interscience.com/non-filter-bag-baglight-multilayer?lang=en
https://www.interscience.com/blender-bag-with-filter-bagfilter-p?lang=en
https://www.interscience.com/lateral-filter-bag-bagfilter-pipet-roll?lang=en
https://www.interscience.com/blender-bag-with-filter-bagfilter-pull-up?lang=en


<50 mikronos szűrőrekesz 

Minden laboratóriumi homogenizátorral használható 

Megerősített oldalú tasak 

400 ml-es méretben 

o BagFilter XF 

Különösen alkalmas apró szemcsés minták PCR vizsgálatra 

való előkészítéséhez 

<20 mikronos szűrőrekesz 

Minden laboratóriumi homogenizátorral használható 

Megerősített oldalú tasak 

400 ml-es méretben 

 

 Mikrobiológiai pipetták és pipettahegyek 

 BagPipet 

Autoklávozható pipetta 3 db fix térfogatra kalibrált gombbal 

(0,1 ml / 0,9 ml / 1 ml) 

GLP szerint kalibrálva 

 BagTips 

Mikrobiológiai pipettahegy hagyományos (19 cm) és 

hosszabbított méretben (24 cm) 

5-12 kGy gamma sterilizált 

1000 db-os kiszerelés 25 darabonként csomagolva 

 

 Homogenizálók (BagMixer) 

Laboratóriumi homogenizáló berendezések különböző méretekben 

és kivitelekben. 

100 ml-es, 400 ml-es és 3500 ml-es tasakokhoz 

Zárt, vagy üveges ajtóval, forgógombos vagy nyomókijelzős 

programozással 

Szivárgás érzékelővel ellátott és csendes kivitelek 

Videó: https://vimeo.com/477129455 

 

 Gravimetriás hígítók (DiluFlow) 

Laboratóriumi gravimetriás hígító berendezések különböző méretű 

tasak tartó feltétekkel és kivitelekben. 

100 ml-es, 400 ml-es és 3500 ml-es tasakokhoz 

Akár hat külön pumpa adagolhatja a különböző táptalaj típusokat 

Pontos, standard és gyors adagolási mód 

A pumpákhoz egyszerűen csatlakoztatható gyorsító pumpával 

tovább növelhető a hígítás sebessége 

Kivehető, mosható tálca, mely védi a mérleget 

https://www.interscience.com/blender-bag-with-filter-bagfilter-xf?lang=en
https://www.interscience.com/bagpipet-lab-accessories?lang=en
https://www.interscience.com/en/products/lab-blenders/?lang=en
https://vimeo.com/477129455
https://www.interscience.com/en/products/gravimetric-dilutors/?lang=en


Szabadalom védett GeckoGrip a tasaknyitón, mely nedves tasakhoz 

is tapad 

Videó: https://vimeo.com/358796270 

 

 Táptalaj kiadagoló pumpák (FlexiPump) 

Laboratóriumi táptalaj kiadagoló perisztaltikus pumpa táplevesek, 

agar és hígítók nagy pontosságú kiadagolásához. 

Kompakt, ergonomikus design, felhasználóbarát kezelőfelület 

USB és matricanyomtató csatlakoztatási lehetőség a nyomon 

követhetőség biztosítására (Pro típus) 

3 adagolási mód: Folytonos - Dózis - Multi-dózis 

Kiadagolt térfogat: 50 µl-től 99.9 literig 

Térfogatáram: max 1,25 liter/perc (Pro típus: 2,5 liter/perc) 

Videó: https://vimeo.com/358991031 

 

 Automata szélesztők (EasySpiral) 

Automata szélesztő készülék minták előzetes hígítás nélküli 

szélesztéséhez, egy Petri-csészére több nagyságrendű hígításnak 

megfelelő leoltás készíthető, ezáltal jelentős idő, táptalaj és 

műanyagáru szükséglet takarítható meg 

Több szélesztési térfogat (50, 100, 200 µl) 

Szélesztési módok: Exponenciális, konstans, körkörös, lemezöntés 

Minták között automatikus tisztítás és fertőtlenítés 

Teljes ciklus (szélesztés-tisztítás-fertőtlenítés): 134 sec (Dilute 

típus) 

Videó: https://vimeo.com/401279384 

 

 

 Automata telepszámlálók (Scan) 

Automata telepszámláló készülék, Petri-csészék, alternatív 

táptalajok, kontakt lemezek, membránszűrők és inhibíciós zónák 

gyors és megbízható kiértékeléséhez.  

Többféle kivitelben az eltérő igényekhez szabva, egyszerű,  

felhasználóbarát szoftverrel, egy kattintással generálható 

jegyzőkönyvvel 

Összeköthető az EasySpiral rendszerrel, csatlakozási lehetőség a 

Laboratóriumi Információs Rendszerekhez (LIMS) a nyomon 

követhetőség biztosítására. 

Vonalkódolvasóval a mintaszám automatikusan követhető 

Leolvasási idő: 20 – 90 sec/minta 

Garancia: 3 év + 2 kiterjeszthető 

Videó: Scan 4000 - Automatic colony counter: Overview 

https://vimeo.com/358796270
https://www.interscience.com/en/products/dispensing-pumps/
https://vimeo.com/358991031
https://www.interscience.com/en/products/automatic-platers/
https://vimeo.com/401279384
https://www.interscience.com/en/products/colony-counters/
https://vimeo.com/359002471

