
 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
L.P Nazwa Wymagania techniczne: 

1. 
Końcówki do pipet z 
filtrem niskoretencyjne 
20μl, sterylne 

• Końcówki bezbarwne. 

• Końcówki pre-sterylne z filtrem. 

• Filtr wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene. 

• Końcówki niskoretencyjne. 

• Końcówki wykonane z wysokiej jakości polimeru S3. 

• Końcówki o pojemności 20µl. 

• Pakowane po 96 sztuk x 10 pudełek. 

• Polimery syntetyczne zostały zaprojektowane specjalnie w celu zwiększenia dokładności 
pipetowania. 

• Końcówki mogą pobierać i wydawać ciecz z dokładnością do 0,1%. 

• Pudełko przyjazne środowisku, każde pudełko wyprodukowane jest  przy użyciu surowców 
wtórnych, z możliwie najmniejszą ilością tworzyw sztucznych. 

• Końcówki certyfikowane poprzez normę ISO 9001:2008, zgodnie z nią wyprodukowane i 
opatrzone certyfikatem normy. 

• Końcówki właściwie przechowywane zachowują jakość i wydajność na okres 5 lat od daty 
produkcji. 

• Końcówki sterylizowane są metodą radiacyjną (electron beam radiation). 

• Certyfikat potwierdzający, że końcówki nie zawierają substancji pochodzenia zwierzęcego. 

• Certyfikat potwierdzający, że końcówki są wolne od kwasów nukleinowych. 

• Końcówki są wolne od nukleazy, poziom wrażliwości wynosi mniej niż 3,4 x 10-11 Kunitz dla 
RNazy oraz 1,7 x 10-11 Kunitz dla DNazy. 

• Końcówki są wolne od endotoksyn, czułość testu wynosi 0,06 EU/ml. 

• Długość całkowita końcówki 50,75 mm. 

• Wewnętrzna średnica wylotu końcówki: Φ ID = 0,53 mm. 

2. 
Końcówki do pipet 
200ul z filtrem, sterylne 

• Końcówki o niskim powinowactwie do pipetowanej cieczy. 

• Końcówki pakowane w systemie wymiennych tacek, indywidualnie pakowane po 96 szt., 
opakowanie zbiorcze zawiera 10x96tipsów. 

• Tacki z tipsami kompatybilne z posiadanymi pudełkami NEXTY. 

• Końcówki wyposażone w specjalny hydrofobowy filtr z dodatkiem PTFE (politetrafluoroetylen). 

• Filtr ten zapobiega przedostawaniu się cieczy podczas zasysania z powodu błędu człowieka, a 
także zanieczyszczeniu pipety spowodowanego aerozolem i DNA. 

• Długość końcówki 53mm. 

• Ostre zakończenie końcówki. 

• Brak wskaźników pojemności. 

• Sterylizowane wiązką elektronów. 
 

3. 
Końcówki do pipet 
1000ul z filtrem, 
sterylne  

• Końcówki o niskim powinowactwie do pipetowanej cieczy. 

• Końcówki pakowane w systemie wymiennych tacek, indywidualnie pakowane po 96szt, 
opakowanie zbiorcze zawiera 10x96tipsów. 

• Tacki z tipsami kompatybilne z posiadanymi pudełkami NEXTY. 

• Końcówki wyposażone w specjalny hydrofobowy filtr z dodatkiem PTFE (politetrafluoroetylen). 

• Filtr ten zapobiega przedostawaniu się cieczy podczas zasysania z powodu błędu człowieka, a 
także zanieczyszczeniu pipety spowodowanego aerozolem i DNA. 

• Długość końcówki 80mm. 

• Ostre zakończenie końcówki. 

• Wskaźniki pojemności: 100, 200, 500, 800 i 1000ul. 

• Sterylizowane wiązką elektronów. 

4. 
Pipety serologiczne 
(sterylne) o poj. 5 ml  

• Sterylne pipety serologiczne jednorazowego użytku o objętości 5 ml do zastosowań m.in. w 
bakteriologii i hodowli tkanek. 

• Pipety pakowane pojedynczo. 

• Wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych (pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz). 

• Wytworzone z wysokiej jakości polistyrenu. 



 

 

 

 

 

 

 

• Ilość pipet w opakowaniu – 200 szt. 

• Czytelna podziałka co 0,1 ml. 

• Długość całkowita – 348,51 mm. 

• Średnica zewnętrzna pipety – 8,03 mm. 

• Średnica wewnętrzna końcówki – 3,35 mm. 

• Średnica zewnętrzna ustnika – 8,03 mm. 

5. 
Pipety serologiczne 
(sterylne) o poj. 10 ml  

• Sterylne pipety serologiczne jednorazowego użytku o objętości 10 ml do zastosowań m.in. w 
bakteriologii i hodowli tkanek. 

• Pipety pakowane pojedynczo. 

• Wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych (pirogenów, cytotoksyn, DNaz i RNaz). 

• Wytworzone z wysokiej jakości polistyrenu. 

• Ilość pipet w opakowaniu – 200 szt. 

• Czytelna podziałka co 0,1 ml. 

• Długość całkowita – 346,81 mm. 

• Średnica zewnętrzna pipety – 9,61 mm. 

• Średnica wewnętrzna końcówki – 3,30 mm. 

• Średnica zewnętrzna ustnika – 8,05 mm. 

6. 

Pipeta automatyczna 
zmiennoobjetościowa 
ze zrzutnikiem 
końcówek o zakresie 
0,1-2,5 μl 

• Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl. 

• Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. 

• Autoklawowalna w całości. 

• Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. 

• Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. 

• Możliwość rekalibracji. 

• Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%. 

• Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%. 

• Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%. 

• Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%. 

• Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl  nie większy niż 12%. 

• Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl  nie większy niż 6%. 

• Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl  nie większy niż 1,5%. 

• Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl  nie większy niż 0,7%. 

• Waga pipety nie większa niż 80g 

• Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. 

• Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki 
sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego. 

• Posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem. 

• Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – 
ciemnoszary. 

• 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 
konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia 
obsługę przez osoby prawo i leworęczne. 

• Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i 
blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością 
szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. 

• W zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z 
końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. 

• Spełniają wymagania normy EN ISO 8655. 

7.  

Zestaw pipet 
automatycznych 
zmiennoobjetościowych 
ze zrzutnikiem 
końcówek o zakresie 2-
20 μl, 20-200 μl, 100-
1000 μl, 

• Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl - 3 pipety: 
-    Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości 
-    Autoklawowalna w całości. 
-    Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. 
-    Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. 
-    Możliwość rekalibracji. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl  nie większy niż 1,5%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,6%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,3%. 
-    Waga pipety nie większa niż 80g. 
-    Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 



 

 

 

 

 

 

-    Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki. 
-    Sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia 
blokującego. 
-    Posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem. 
-    Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty. 
-    4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie 
ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co 
umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne. 
-    dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do 
+8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością 
szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. 
-    w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z 
końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. 
-    spełniają wymagania normy EN ISO 8655 
 
 

• Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl - 3 
pipety 
-    Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. 
-    Autoklawowalna w całości. 
-    Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. 
-    Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. 
-    Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron. 
-    Możliwość rekalibracji. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,7%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl  nie większy niż 0,2%. 
-    Waga pipety nie większa niż 80g 
-    Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
-    Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki. 
-    sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego 
-    posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem. 
-    Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty. 
-    4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie 
ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co 
umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne. 
-    dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do 
+8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością 
szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. 
-    w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z 
końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. 
spełniają wymagania normy EN ISO 8655. 
 

• Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl - 3 
pipety: 
-    Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. 
-    Autoklawowalne w całości. 
-    Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek 
-    Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. 
-    Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron. 
-    Możliwość rekalibracji. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%. 
-    Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%. 
-    Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%. 
-    Waga pipety nie większa niż 80g. 
-    Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 
-    Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki. 
-    Sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia 



 

 

 

 

 

 

blokującego. 
-    Posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem. 
-    Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – 
niebieski. 
-    4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie 
ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co 
umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne. 
-    dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do 
+8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością 
szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. 
-    w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z 
końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. 
-    spełniają wymagania normy EN ISO 8655. 
 

8. 

Elektroniczny pipetor 
do pipet szklanych i z 
tworzyw sztucznych o 
zakresie pojemności 
0,1-100m 

• Pipetor z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45 µm. 

• Elektroniczny pipetor do pipet szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności: 0,1-100ml 

• Akumulator litowo-polimerowy. 

• Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora. 

• Waga 160 g. 

• Czas ładowania akumulatora około 3 godziny, możliwość używania pipetora w trakcie ładowania 
(ładowarka dołączona do zestawu), 

• Wytrzymałość baterii ok. 6 godzin. 

• Wyświetlacz stanu baterii. 

• Płynna regulacja prędkości za pomocą przycisków pobierania i wypuszczania cieczy. 

• W zestawie uchwyt do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni pionowej (np. szyba 
laminaru), stojak do postawienia urządzenia na blacie oraz 2 wymienne filtry membranowe 0,45 
µm. 
 

9. 
Próbówki pojemności 
1,5ml 

• Materiał: czysty polipropylen (autoklawowalny). 

• Wytrzymałość na wirowanie: 22,500G. 

• Skala pojemności: (500 / 1000 / 1500 μL). 

• Płaskie wieczko z polem do opisu. 

• RNase/DNase/Human-DNA free. 

• Wieczko wyposażone w system zamknięcia typu soft (szczelne a jednocześnie łatwe do otwarcia). 
Wieczko posiada zabezpieczenie przed kontaminacją podczas otwierania i zamykania probówki. 

• Probówka posiada boczne pole do opisu usytułowane po przeciwnej stronie co skala pojemności. 

10. 
Sterylne probówki 
hodowlane z PP o 
pojemności 12 ml 

• Z półprzezroczystego PP. 

• Z dwupozycyjnym zamknięciem z PE, do anaerobowych i aerobowych hodowli bakterii. 

• Pojemność 12 ml. 

• Wymiary Ø 17 mm, wysokość 95 mm. 

• Sztuk w opakowaniu 500 (pakowane po 25). 

11. 

Kolba stożkowa szklana 
o pojemności 50 ml 

• Kolba stożkowa szkl.50ml sz/sz 

12. 

Kolba stożkowa szklana 
o pojemności 100 ml 

• Kolba stożkowa szkl.100ml sz/sz, 64/105mm(d/h), szyjka 34mm 

13. 

Kolba stożkowa szklana 
o pojemności 250 ml 

• Kolba stożkowa szkl.250ml sz/sz 

14. 

Kolba stożkowa szklana 
o pojemności 1000 ml 

• Kolba stożkowa szkl.1000ml sz/sz 

15. 

Fiolki do zamrażania o 
pojemności 2,0 ml 

• Fiolki bezbarwne. 

• Fiolki do zamrażania o pojemności 2,0 ml. 

• Fiolki pre-sterylne. 

• Fiolki z nakrętką gwintowaną, samostojące. 

• Pakowane: 1 worek po 100 sztuk fiolek. 

• Fiolki wykonane z naturalnego polipropylenu. 

• Fiolki posiadają uszczelkę gwarantującą wysoką szczelność. 

• Nakrętki do fiolek wykonane z polipropylenu. 

• Fiolki posiadają certyfikat, że są wolne od RNazy, DNazy, endotoksyn i kwasów nukleinowych.  

• Możliwość autoklawowania fiolek 121°C, 15 PSI (1 atm) przez 15 min. 

• Kompatybilne z większością rotorów na rynku. 

• Fiolki certyfikowane poprzez normę ISO 9001:2008, zgodnie z nią wyprodukowane                   i 
opatrzone certyfikatem normy.  

• Możliwość wirowania do 17 000 x g. 



 

 

 

 

 

 

• Fiolki mogą być przechowywane w temp. do -190°C (faza gazowa). 

• Długość całkowita probówki 45,72 mm. 

• Średnica zewnętrzna nakrętki probówki 14,22 mm. 

• Fiolki sterylizowane są metodą radiacyjną (electron beam radiation). 

• Fiolki z matowym polem do opisu umieszczonym na boku probówki, co umożliwia wygodne 
znakowanie. 

• Możliwość dokupienia kolorowych wieczek do znakowania fiolek (mix kolorów: niebieski, zielony, 
żółty, czerwony i biały). 

• Fiolki posiadają podziałkę wskazującą pojemności od 0,5 ml do 1,8 ml co 0,1 ml. 

• Nakrętki z długim kołnierzem oraz specjalnie zaprojektowana wewnętrzna strona nakrętek 
zapewnia doskonałe uszczelnienie fiolek. 

16. 

Probówki typu Falcon o 
pojemności 15 ml 
sterylne 

• Probówki typu falkon o pojemności 15ml. 

• Probówki wykonane z polipropylenu. 

• Probówki ze stożkowym dnem. 

• Forma spakowania: 20 toreb po 25 sztuk probówek w każdej (łącznie 500 szt. probówek). 

• Probówki z chloroformoodpornym białym polem do opisu. 

• Wydłużona nakrętka z uszczelką zapobiegającą wyciekaniu roztworów. 

• Czytelna podziałka z dokładnością  ± 2% w odstępach co 0,5ml. 

• Sterylizowane promieniowaniem Gamma. 

• Probówki są wolne od RNazy, Dnazy i pyrogenów. 

• Możliwość wirowania do 12 000 x g. 

• Możliwość autoklawowania probówek w 121°C. 

17. 

Statywy na próbówki o 
pojemności 15ml 

• Statywy na probówki, Ø 16 mm, zielony. 

• Dł. x szer. x wys. zewn. (mm)  126 x 126 x 68. 

• Przegrody 36 (6 x 6). 

18. 

Statywy na próbówki o 
pojemności 15ml 

• Statywy na probówki, Ø 16 mm, zielony. 

• Dł. x szer. x wys. zewn. (mm)  250 x 130 x 70. 

• Przegrody 72 (6 x 12). 

19. 

Statywy na próbówki o 
pojemności 50 ml 

• Statywy na probówki, Ø 30 mm, zielony. 

• Dł. x szer. x wys. zewn. (mm)  109 x 109 x 84. 

• Przegrody 9 (3 x 3). 

20. 

Statywy na próbówki o 
pojemności 50 ml 

• Statywy na probówki, , Ø 30 mm, zielony. 

• Dł. x szer. x wys. zewn. (mm)  285 x 110 x 83. 

• Przegrody  24 (3 x 8). 

21. 

Statywy na 
mikroprobówki z PP 

• Statywy na mikroprobówki. 

• z PP, zielony. 

• Trwałe w temperaturze do -80°C. 

• Autoklawowalne. 

• Wymiary: dł. 210 x szer. 65 x wys. 27 mm. 

22. 
Cylinder miarowy 100ml • Cylinder miarowy szkl.A 100:1ml, skala niebieska, typ wysoki, podstawa szklana. 

23. 
Cylinder miarowy 250ml • Cylinder miarowy szkl.A 250:2ml, skala niebieska, typ wysoki, podstawa szklana. 

24. 
Ezy jednorazowe 

• Precyzyjnie wykonane z PS. 

• Sterylne. 

• 250 szt w opakowaniu. 

• długość 227 mm. 

25. Eza 1 mm 

• Eza ze stali szlachetnej.  

• Ø drutu 0,6 mm. 

• Ø wewn. oczka 1 mm. 

26. Uchwyt do ez z drutu 
• Uchwyt do ez z drutu o Ø 0,6-1,0 mm. 

• 4 sztuki w opakowaniu. 

27. Płytka Petriego fi 90 

• Średnica: 90mm. 

• Wysokość 14,2mm. 

• 3 żebra wentylacyjne 

• 1 sekcja 

• Płytki są wykonane z polistyrenu ( PS ). 

• Ze znacznikiem, aseptyczna. 

• 600 sztuk w opakowaniu. 

28. Parafilm M 100mm 

• Folia PARAFILM M, stosowana w temperaturze poniżej 55°C odpowiada wymaganiom FDA, jak i 
zasadom GMP. 

• Szerokość 100 mm, długość 38m. 

• Odporność termiczna od -45°C do +50°C. 



 

 

 

 

 

 

29. 
Rękawice NITRYLOWE,  
bezpudrowe czarne 
rozmiar S  

• Rękawice nitrylowe, bezpudrowe zalecane są dla osób uczulonych na lateks i puder. 

• Rodzaj rękawicy: diagnostyczna, bezpudrowa, niejałowa. 

• Surowiec: nitryl. 

• Środek pudrujący: brak. 

• Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk. 

• Powierzchnia: gładka. 

• Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg. 

• Kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń. 

• Rozmiary: S. 

• AQL: 1,5. 

• Zawartość protein lateksu: brak. 

• Zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001. 

• Deklaracja zgodności CE. 

30. 
Rękawice NITRYLOWE,  
bezpudrowe czarne 
rozmiar M 

• Rękawice nitrylowe, bezpudrowe zalecane są dla osób uczulonych na lateks i puder. 

• Rodzaj rękawicy: diagnostyczna, bezpudrowa, niejałowa. 

• Surowiec: nitryl. 

• Środek pudrujący: brak. 

• Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk. 

• Powierzchnia: gładka. 

• Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg. 

• Kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń. 

• Rozmiary: M. 

• AQL: 1,5 

• Zawartość protein lateksu: brak. 

• Zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001. 

• Deklaracja zgodności CE. 

31. 

Pudełka do 
przechowywania próbek 
w zamrażarkach 
niskotemperaturowych 

• Opatentowana pokrywa na zawiasach zapewnia synchronizację oznaczeń i próbek. 

• Pudełko wykonane z płyty pilśniowej posiadające właściwości wodoodporne, przeznaczone do 
lodówek, zamrażarek lub zamrażarek o bardzo niskiej   temperaturze (+4˚C do -80˚C). 

• Zdolne do przechowywania 81 fiolek kriogenicznych (1 ml lub 2 ml) lub mikroprobówek. 

• Zwiększona odporność na wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie. 

• Kolor zielony. 

• Wymiary pudełka (D x Sz x W): 13.3 x 13.3 x 5.1 cm. 

32. Statyw PP do worków 
na odpady, biały 

• Druciany stojak z białą powłoką proszkową i antypoślizgowymi gumowymi nóżkami.  

• Wymiary: Ø góra 125 mm, wysokość 250 mm. 

• Autoklawowalny. 

• Na worki o szer. 200 mm i dł. 300 mm. 

33. Worki na odpady 
200/300mm (5 rolek) 

• Z PE o grubości 30 μm 

• Wymiary: szer. 200 x dł. 300 mm. 

• 500 sztuk w opakowaniu 

34. Czasomierz 3-liniowy 

• Odliczanie rosnące i wsteczne dla wszystkich trzech timerów, funkcja pamięci.  

• Max. czas pomiaru 99 h, 59 min i 59 s. Alarm dźwiękowy po osiągnieciu czasu ""0"".  

• Wymiary: szer. 83 x wys. 70 x gł. 22 mm. Masa 80 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


