
Pipety a špičky

MicroPette Plus    
Plně autoklávovatelné pipety s lehkým, ergonomickým designem, velkým displejem 
a kalibrací v souladu s ISO8655.

Objednací údaje:

Pozn. Pro jiný objem pipet a kompatibilní špičky nás prosím kontaktujte.

Vialky a inserty
V nabídce máme různé druhy vialek, víček, sept i insertů výrobců Agilent, Macherey-Nagel, 
J.G. Finneran a dalších. 

Dále nabízíme veškeré laboratorní sklo a plasty pro běžné i speciální použití.

Ultrazvuky
DK410HT Laboratorní ultrazvuková vana Laboratory 9.
Objem: 9 L, výkon ohřevu 300 W, časovač 1 až 20 min + trvalý provoz, výpusť, nerezové 
provedení

HPLC kolony
HPLC , UHPLC kolony, předkolonky a �ltry výrobců a značek Agilent Technologies, 
Macherey-Nagel, Microsolv Technology, SIELC, Advanced Material Technology, IMTAKT, Chiral, Optimize 
Technologies a dalších.

SPE kolonky
SPE kolonky klasických typů (C18, C8, CN, DIOL, silikagel, �orisil), kolonky plněné sorbenty na bázi polymerů 
a speciálně upravené sorbenty výrobců Macherey-Nagel, Biotage, Agilent Technologies, Applied Separations 
a dalších.

Odstřeďování vzorků
Nechlazené i chlazené nízko i vysokorychlostní stolní laboratorní centrifugy 
s příslušenstvím pro zkumavky i SPE plata. Fixní a výkyvné rotory pro různé typy skla 
a plastů

Chlazená stolní centrifuga OHAUS Frontier TM 5000 Series Micro
Rozsah otáček: 200 rpm; 15,200 rpm
Maximální relativní centrifugační síla: 21 953 g
Kapacita rotoru: 44 x 1,5 / 2,0 mL; 12 x 5 ml

Výrobníky čisté a ultračisté vody
- výrobníky čisté a ultračisté vody napojitelné přímo na vodovodní řád včetně 
   vody pro klinické testování
- možnost rozšíření kapacity přístroje o zásobní nádrž, ve které se voda 
   cirkulací přes výrobník udržuje stále v čistá
- různé možnosti uspořádání výrobníků vody (na zeď, na stole nebo zabudo
  vané v pracovním stole se samostatným dávkovačem na stole nebo na zdi)
- možnost ultra�ltrace s integrovanou patronou, která má životnost 3 roky
- různé techniky úpravy vody (iontoměniče nebo samoregenerační 
   elektrodeionizér, reverzní osmóza, �ltrace a ultra�ltrace, UV záření)

m:+420 604 931 771m:+420 604 931 771

Rozpouštědla a ostatní chemikálie

Nabízíme kompletní portfolio chemikálií Honeywell ale i jiných výrobců, standardy včetně izotopově 
značených látek, prekurzorů drog a látek dvojího užití od světových výrobců Chiron, Toronto Research 
Chemicals či Wellington laboratories.

Bezpečnostní uzávěry (GL45) In�nityLab Stay Safe pro láhve s mobilní fází Agilent. Uzávěr minimalizuje odpar 
rozpouštědel a zabraňuje kontaminaci mobilní fáze okolním prostředím.

Koncentrátory
Kombinace ohřevu vzorků se zakoncentrováním pod proudem dusíku. Možnost adaptace koncentrátorů 
na vybraný typ skla/plastu pro vzorky k zakoncentrování.

Bloky je nutno ke každému koncentrátoru speci�kovat.  Je možné vyrobit bloky přímo na zakázku.

Vybavení 
pro LC-MS laboratoře

Objem PN 
0.5 - 10 µl 7030301004 
10 – 100 µl 7030301008 
100 – 1 000 µl 7030301014 
1 000 – 5 000 µl 7030301017 

 

Popis PN 
Vialky šroubovací, čiré bez stupnice a bez popisky 2 ml, 100 ks 5190-9062 
Víčka šroubovací, se septem červený teflon/silikon, 9 mm, 1 000 ks 5190-9068 
Inserty s plochým dnem, 400 µl do 2ml vialek, 500 ks 5067-0212 
Inserty s plastovými nožičkami, 250 µl do 2ml vialek, 100 ks 5185-5958 

 

Koncentrátory

Příslušenství pro extrakce na pevnou fázi
Vakuové i tlakové SPE automaty pro SPE kolonky i mikroplata, manuální i automatické, vhodné ke 
zpracování vzorků biologických tekutin.
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HMINDK200-1N

418000

PPM-48
PPM-96 417000

Popis PN 
Methanol, CHROMASOLV® LC-MS, 4 x 2.5 L 34966-4x2.5L 
Acetonitrile, LC-MS CHROMASOLV®, 2.5 L 34967-2.5L 
2-Propanol, CHROMASOLV®, for HPLC, 99.9% 34863-4x2.5L 
Water, LC-MS, 2.5 L 39253-2.5L 
Formic acid, eluent addi�ve for LC-MS 56302-10x1ML 
Ammonium formate, eluent addi�ve for LC-MS 55674-50G 
Ammonium acetate, CHROMASOLV®, LC-MS Ultra, eluent addi�ve for UHPLC-MS 14267-25G 

 

Popis PN 
Koncentrátor vzorků Miulab, model visible HMINK200-1B 
Blok pro model visible, 12 otvorů x 16 mm HMINK05 
Blok pro model visible, 12 x 2ml vialka HMIMU22-00-0409 
Regulátor průtoku plynu HMINDK-GV 
Další koncentrátory  
Koncentrátor vzorků Miulab, model s jedním blokem HMINDK200-1N 
Koncentrátor vzorků Miulab, model se dvěma bloky HMINDK200-2N 

 

Popis PN 
Automa�cké koncentrátory TurboVap 
TurboVap® LV 415000 
TurboVap® LV - PTFE Coated Manifold 416200 
TurboVap® 96 Dual 418000 
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Koncentrátory

Příslušenství pro extrakce na pevnou fázi
Vakuové i tlakové SPE automaty pro SPE kolonky i mikroplata, manuální i automatické, vhodné ke 
zpracování vzorků biologických tekutin.

415000

MAC730150N

Popis PN 
Chromab. SPE vacuum manifold f. 12 col. MAC730150N 
Promývačka dle Drechslera s GL45 a nástavcem, 500 ml SIO632426205500 
Vývěva KNF N96 KNF N96 
K propojení je třeba dokoupit spojovací hadice 
Tlakové manifoldy 
Biotage® PRESSURE+ 48 Posi�ve Pressure Manifold PPM-48 
Biotage® PRESSURE+ 96 Posi�ve Pressure Manifold PPM-96 
SPE automaty 
Biotage® Extrahera™ LV-200 417000 
LV-200 GLP Package - On Site Ac�va�on 417508 
Biotage® Extrahera™ 414001 
Biotage®ExtraheraTM GLP So�ware 416990 
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