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ROZWIĄZANIA MONITORINGU ŚRODOWISKA DLA 
PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, OPIEKI ZDROWOTNEJ, 

SPOŻYWCZEGO, SZPITALI ORAZ JAKOŚCI POWIETRZA W 
POMIESZCZENIACH 

"Kodeks atlantycki" Leonarda da Vinci jest przechowywany w bibliotece Ambrosiana w Mediolanie. 
Środowisko mikrobiologiczne jest monitorowane za pomocą próbnika „SAS” w celu ochrony 

słynnej książki 
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RZENOŚNY MIKROBIOLOGICZNY PRÓBNIK POWIETRZA 
Pojedynczy korpus z dwiema zasysającymi głowicami: można stosować dwie oddzielne płytki do 

jednoczesnego próbkowania w celu rozróżnienia mikroorganizmów (na dwóch różnych 

pożywkach) lub na tych samych pożywkach w celu obliczenia wartości średniej, aby uzyskać 

bardziej reprezentatywne wyniki. 

 
Właściwości DUO-SAS-SUPER-360: 
• Możliwości techniczne są takie same jak SAS 

Super 180;  
• Wysoka szybkość przepływu 360 litrów na minutę 

(180 +180 litrów) jest idealna do środowisk o niskim 

skażeniu, na przykład pomieszczeń o wysokim 

standardzie czystości, gdzie jest konieczne 

testowanie dużych objętości powietrza;  

• Dwa różne rodzaje pożywek (np.: podłoża do 

zliczania całkowitej ilości bakterii, pleśni i drożdży 

mogą być stosowane jednocześnie; 

 • aż do dziesięciu następujących po sobie cykli 

próbkowania, w celu monitorowania „w czasie 

pracy” zgodnie z zaleceniami USP; 

• Szybkie próbkowanie: 1000 litrów w czasie poniżej 

3 minut (500 na głowicę);  

• Można monitorować potencjalnie do 18 metrów 

sześciennych powietrza na godzinę; 

• Można stosować zarówno 55 mm płytki 

kontaktowe (produkcji USA lub europejskiej), jak i 

84 mm płytki kontaktowe maksi lub 90 mm 

standardowe 

 

 

 
Kod prod. Opis 

24584 Duo SAS Super 360 Próbnik powietrza z przepływem 180L/min (bez głowicy i ładowarki) 

86603 Ładowarka „Revit” 220 V dla Duo SAS Super 360 

86604 Ładowarka „Revit” 210 V dla Duo SAS Super 360 
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KRYTYCZNE MONITOROWANIE POWIETRZA W 

ŚRODOWISKACH IZOLOWANYCH I BARIEROWYCH 
Obejmuje programowalny aparat, który znajduje się poza kontrolowanym obszarem oraz 

niezależną głowicę próbkującą, która wykorzystuje 55 mm płytki kontaktowe (RODAC) lub 

standardowe płytki Petriego o średnicy 90 mm. 

 

Właściwości isolatora SAS: 
• Techniczne możliwości są takie same jak 

SAS Super 100 lub SAS Super I80; 

• Głowica próbkująca może być umieszczona 

gdziekolwiek w miejscu dostępnym dla 

izolatora; 

• Minimalne zaburzenia nieukierunkowanego 

przepływu powietrza; Połączenie pomiędzy 

jednostką sterującą SAS a komorą do aspiracji 

• Szybkie próbkowanie (aż do 1000 litrów = 1 

metr sześcienny – powietrza w czasie sześciu 

minut); 

• W pełni programowalny z zewnątrz; 

• Zgodny z większością najczęściej używanych 

środków dezynfekujących i sterylizujących; 

• Można stosować 55 mm płytki kontaktowe 

(RODAC) każdego rodzaju lub standardowe 

90 mm płytki Petriego. 

 

 

 

 

 

 

 
Kod prod. Opis 

43216 SAS ISOLATOR  Próbnik powietrza dla płytek kompaktowych z przepływem powietrza 100 L/min 

(bez głowicy i ładowarki) 

43217 SAS ISOLATOR  Próbnik powietrza dla płytek kompaktowych z przepływem powietrza 180 L/min 

(bez głowicy i ładowarki) 

43218 SAS ISOLATOR  Próbnik powietrza dla płytek Petriego z przepływem powietrza 100 L/min (bez 

głowicy i ładowarki) 

43219 SAS ISOLATOR  Próbnik powietrza dla płytek Petriego z przepływem powietrza 180 L/min (bez 

głowicy i ładowarki) 
86603 Ładowarka 220 V dla SAS ISOLATOR 
86604 Ładowarka 110 V dla SAS ISOLATOR 
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KRYTYCZNE MONITOROWANIE POWIETRZA W 

POMIESZCZENIACH O WYSOKIM STANDARDZIE CZYSTOŚCI I 

POMIESZCZENIACH IZOLOWANYCH 

 
Kilka aspirujących głowic (z płytkami kontaktowymi lub 

płytkami Petriego) może być umieszczonych w różnych 

miejscach i sterowanych przez jeden aparat. 

 

Właściwości Isolatora Multi SAS: 
• Możliwości techniczne są takie same jak SAS Super 100 lub 

SAS 

  Super 180; 

• Głowica próbkująca może być umieszczona gdziekolwiek w 

miejscu  

  dostępnym dla isolatora; 

• Minimalne zaburzenia nieukierunkowanego przepływu 

powietrza; 

• Szybkie próbkowanie (do 1000 litrów = 1 metr sześcienny 

powietrza w czasie sześciu minut); 

 

 

 

• W pełni programowalny z zewnątrz; 

• Zgodny z większością najczęściej używanych 

środków dezynfekujących i sterylizujących; 

standardowe 90 mm płytki Petriego. 

• Można stosować 55 mm płytki kontaktowe 

(RODAC) każdego rodzaju lub  
 

 

 

 

 

 

 

 
Kod prod. Opis Pakowanie 

87085 Komora aspirująca dla płytek kompaktowych 1 szt. 

15503 s/s Głowica aspirująca dla płytek kompaktowych 1 szt. 

86996 „Daily-Head Contact” Sterylna głowica dla płytek kompaktowych 50 szt./opk. 

88826 Komora aspirująca dla płytek Petriego 90 mm 1 szt. 
23236 s/s Głowica aspirująca dla płytek Petriego 90 mm 1 szt. 
91214 „Daily-Head Petri” Sterylna głowica dla płytek Petriego 90 mm 50 szt./opk. 
91019 Aparat sterujący dla komory aspirującej 1 szt. 
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Prosty, dobrze znany próbnik powietrza do stosowania przez 

higienistów przemysłowych w przypadku badań „SBS” 

(syndrom chorego budynku) i „HVAC” (ogrzewanie wentylacja 

klimatyzacja,) oraz przez technologów rolno-spożywczych 

produkcji nabiału do badań „HACCP” (System Analizy 

Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). 

 

Właściwości SAS SUPER IAQ; 
• Objętość zasysanego powietrza programowalna  

  od 1 do ponad 1999 litrów; 

• Szybkość przepływu powietrz 100 litrów na  

  Minutę;  

• Stosuje się 55mm płytki kontaktowe (RODAQ lub 

  90mm standardowe płytki Petriego; 

• Można przystosować do każdego rodzaju płytki kontaktowej (o 

rozmiarach używanych w USA lub Europie); 

• Obniżona waga tylko 1750 gramów; 

• Solidna konstrukcja do stosowania w środowisku przemysłowym; 

• Autonomia ponad 50.000 litrów (8 godzin); 

• Zapis cykli próbkowania; 

• Opóźniony start; 

• Dostarczany z ładowarką baterii aluminiowej 

  głowicy,  

• sterylna głowica jednorazowego użytku, zdalna   

  kontrola i skrzynka do transportu. 

 
Próbnik powietrza SAS-PCR został specjalnie zaprojektowany, 

opatentowany i wyprodukowany w celu zbierania patogennych 

mikroorganizmów rozproszonych w bioaerozolu prawie „w 

czasie rzeczywistym”, do testowania metodami biologii 

molekularnej lub metodami tradycyjnymi. 

 
Właściwości SAS-PCR:  
Powietrze i sterylny płyn zbierający przepływają razem przez dyszę i 

rurkę w kształcie łuku, zanurzoną w naczyniu z wężownicą. Płyn krąży w sposób ciągły, aby przedłużyć 

czas kontaktu pomiędzy bioaerozolem a płynem zbierającym. 

 
Kod prod. Opis 

90593 SAS SUPER IAQ Próbnik powietrza – dla płytek kompaktowych – Zestaw zawiera: ładowarkę 220V, 

aluminiową głowicę RODAC 55 mm, sterylną jednorazową głowicę zdalnie sterowaną, walizkę 

transportową 

90723 SAS SUPER IAQ Próbnik powietrza – dla płytek Petriego – Zestaw zawiera: ładowarkę 220V, 

aluminiową głowicę Petri, sterylną jednorazową głowicę zdalnie sterowaną, walizkę transportową 

90721 SAS SUPER IAQ Próbnik powietrza – dla płytek Petriego – Zestaw zawiera: ładowarkę 110V, 

aluminiową głowicę Petri, sterylną jednorazową głowicę zdalnie sterowaną, walizkę transportową 

90722 SAS SUPER IAQ Próbnik powietrza – dla płytek kompaktowych – Zestaw zawiera: ładowarkę 110V, 

aluminiową głowicę RODAC 55 mm, sterylną jednorazową głowicę zdalnie sterowaną, walizkę 

transportową 
29498 SAS PCR Próbnik powietrza dla patogennych mikroorganizmów wraz z jednym aparatem 

SPIRANTRA 
86459 Ładowarka dla SAS PCR 
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„Pinocchio Super II" jest 

mikrobiologicznym próbnikiem 

zderzeniowym do testowania jakości 

mikrobiologicznej sprężonego 

powietrza i gazów używanych w 

pomieszczeniu o wysokim standardzie 

czystości. 

 
 
Źródło sprężonego powietrza jest połączone z 

systemem „Pinocchio Super II" i 

regulowanym miernikiem przepływu, aby 

osiągnąć wymaganą szybkość, np.100 litrów 

powietrza/minutę. Czas próbkowania jest 

synchronizowany, aby uzyskać wymaganą 

całkowitą objętość próby, np. 1000 litrów 

 

Charakterystyka I właściwości 

urządzenia „Pinocchio Super": 

• Autonomiczne urządzenie złożone z 

przyłączeń, miernika przepływu powietrza, 

ciśnieniomierza, zaworu, głowicy 

koncentrującej zakończonej komorą z 

obudową na płytkę; 

• Urządzenie nie wymaga zasilania i jest w 

pełni przenośne; 

• Może pobierać próbki powietrza zarówno na 

55 mm płytki kontaktowe (RODAC) lub 

standardowe 90 mm płytki Petriego; 

• Nadaje się do sterylizacji; 

• Jest kalibrowany zgodnie ze standardami międzynarodowymi; 

• Dokumentacja I.Q., O.Q., P.Q.     

  Dostępna;  

• Standardowa procedura robocza (SOP) dostępna; 

• Karta charakterystyki dostępna; 

• Brak części elektrycznych i elektronicznych. 

 

Kod prod. Opis 

39089 PINOCCHIO SUPER II dla  płytek kompaktowych –dla próbek sprężonego gazu i mikroorganizmów 

z powietrza 

35026 PINOCCHIO SUPER II dla  płytek Petriego –dla próbek sprężonego gazu i mikroorganizmów z 

powietrza 

89218 PINOCCHIO SUPER II dla  płytek kompaktowych –dla próbek sprężonego gazu i mikroorganizmów 

z powietrza wraz z certyfikatem kalibracji 

89219 PINOCCHIO SUPER II dla  płytek Petriego –dla próbek sprężonego gazu i mikroorganizmów z 

powietrza wraz z certyfikatem kalibracji 
89971 Futerał dla PINOCCHIO SUPER II 
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Sieć komputerowa „MS Super Network” 

jest kompletnym systemem wykonującym 

sekwencyjne i/lub równoczesne 

próbkowanie powietrza z wieloma 

urządzeniami „SAS Super I8O”, 

umieszczonymi w różnych miejscach w 

pomieszczeniach o wysokim standardzie 

czystości.  

Wszystkie próbniki powietrza  
(aż do 100 urządzeń) są niezależnie 

programowane i kontrolowane przez 

zewnętrzny PC. Nie jest konieczne 

podłączanie przewodu próżniowego do 

każdego próbnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kod prod. Opis 

86995 SAS SUPER NETWORK SOFTWARE – oprogramowanie dla połączenia  100SAS SUPER ISO w 

różnych miejscach wraz z PC 

89172 Połączenia dla „SAS NETWORK” 

86279 SAS SUPER ISO 100 z przepływem powietrza 100 L/min (bez ładowarki i głowicy) 

86834 SAS SUPER ISO 100 z przepływem powietrza 180 L/min (bez ładowarki i głowicy) 
89131 Ładowarka 220V dla  SAS SUPER ISO 100 i 180 

89130 Ładowarka 110V dla  SAS SUPER ISO 100 i 180 
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KALIBRACJA / WALIDACJA 
Szybkość przepływu w każdym próbniku powietrza powinna być 

okresowo kontrolowana, aby ocenić, że objętość zasysanego 

powietrza jest zgodna. 
Istnieją dwa typy kontroli do przystosowania: 

• kontrola miesięczna lub kwartalna „na miejscu”, aby zapewnić stałą 

wydajność  

i zidentyfikować jakąkolwiek nieregularność, która może być 

spowodowana przez uszkodzenie, 

• „oficjalna” kalibracja raz w roku lub co dwa lata w celu ponownej 

walidacji szybkości przepływu i spełnienia wymagań instytucji 

nadzorujących w zakresie prawidłowego działania przyrządu. 

 

Kontrola jakości „na miejscu” 

monitorująca rodzinę próbników powietrza SAS (opartych na metodzie zderzeniowej): 
Anemometr wirnikowy z wyświetlaczem LCD do rutynowej oceny działania 

próbnika powietrza „SAS (Systemu kontroli  

 powietrza opartego na metodzie zderzeniowej)”  

 

.• Pokazuje przepływ powietrza w każdym z Mikrobiologicznych próbników powietrza SAS 

(Surface Air System); 

• Odczyty zarówno w litrach na  

   minutę (l/min), jak i w stopach sześciennych na minutę (CFM); 

• Umieścić na górze głowicy  

  aspirującej powietrze i włączyć; 

• Czas pomiaru 30 sekund; 

• Zgodna z Dobrą Praktyką  

  Laboratoryjną i Dobrą Praktyką  

  Wytwarzania;  

• Standardowa procedura 

  działania;  

 • Zawiera pojemnik do transportu. 

 

 

Oficjalna kalibracja rodziny próbników 

powietrza SAS (Surface Air Systems): 
Dlaczego i kiedy jest potrzebna walidacja próbnika 

powietrza? 

Ważne jest, aby w celu uniknięcia błędów weryfikować czy objętość próbkowanego powietrza, zasysana 

przy pomocy danego próbnika podczas monitorowania skażenia środowiska, jest prawidłowa.  

Walidacja jest ważnym krokiem w celu upewnienia się, że końcowe obliczenia opierają się na dokładnie 

odmierzonej objętości powietrza. Walidacja zasysanego powietrza powinna być przeprowadzana co 6 lub 

12 miesięcy. Zaleca się także ponowną walidację, jeśli potencjalnie próbnik powietrza mógł zostać 

uszkodzony lub szybkość przepływu uległa pogorszeniu. 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA 
Firma PBI International gwarantuje wszechstronną kalibrację i 

program obsługi technicznej w swojej siedzibie w Mediolanie 

(Włochy) lub u lokalnych autoryzowanych dystrybutorów 
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Gotowe do użycia sterylne płytki do kontroli zanieczyszczeń powietrza i powierzchni mikrobiologicznych, 

umożliwiają odzyskiwanie i wzrost mikroorganizmów  obecnych w środowisku w odpowiedniej pożywce; 

oprócz tego posiadają pożywke agarową, która wystaje ponad powierzchnie płytki, co umożliwia lepszy 

kontakt pożywki z badaną powierzchnią. Antyseptyki oraz środki dezynfekujące używane do czyszczenia 

powierzchni mogą hamować rozwój bakterii na pożywce agarowej płytki, dlatego też pożywka zawiera 

substancje dezaktywujące środki dezynfekujące i antyseptyczne. 

 

 

 Sterylne i gotowe do użycia płytki 

 Certyfikaty (Certificate of Growing, Certificate of Sterility) 

 Długi okres ważności testów 

 Łatwe przechowywanie w temperaturze pokojowej 

 Szerokie zastosowanie: monitoring powietrza SAS  

(Surface Air System) oraz kontrola mikrobiologiczna powierzchni 

 

 

 

 

 

 
Kod prod. Opis Pakowanie 

„AGAR CONTACT BLISTER”  sterylne, kompaktowe płytki gotowe do użycia w sterylnych pakowych 

torbach* Triple Vacuum Wrapped 

17572 Agar Contac Blister TSA (Tryptic Soy Agar) dla ogólnej liczby 20 szt. 

17354 Agar Contac Blister TSA z agentem do neutralizacji środków odkażających dla 

ogólnej liczby 

20 szt. 

7429 Agar Contact Blister SDA (Sabouraud Dextrose Agar) dla liczby drożdży i pleśni 20 szt. 
17573 Agar Contact Blister SDA z agentem do neutralizacji środków odkażających dla 

liczby drożdży i pleśni 
20 szt. 

Płytki z agentem do neutralizacji środków odkażających są sugerowane do kontroli powierzchni w celu uniknięcia zahamowania 

innych obecnych środków odkażających 

„AGAR CONTACT BLISTER” sterylne, kompaktowe płytki gotowe do użycia w sterylnych 

pakowych torbach 
5210 Agar Contact Blister PCA (Plate Mount Agar) dla ogólnej liczby 20 szt. 
7426 Agar Contact Blister PCA z agentem do neutralizacji środków odkażających dla 

ogólnej liczby 
20 szt. 

89445 Agar Contact Blister SDA+CAF dla liczby drożdży i pleśni 20 szt.  
7427 Agar Contact Blister VRBA dla liczby GRAM -/ Coliform bacteria 20 szt. 
29788 Agar Contact Blister VRBG dla liczby Enterobacteria 20 szt. 
17574 Agar Contact Blister MSA dla liczby Staphylococci bacteria 20 szt. 
19927 Agar Contact Blister MAC conkey dla liczby Coliform bacteria 20 szt. 
17575 Agar Contact Blister dla Pseudomonas bacteria 20 szt. 
18625 Agar Contact Blister legionella dla liczby Legionella bacteria 20 szt. 
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GOTOWE DO UŻYCIA POTRÓJNIE OPAKOWANE PŁYTKI 

PETRIEGO DO KONTROLI MIKROBIOLOGICZNEGO SKAŻENIA 

POWIETRZA 
 
CERTYFIKAT: Agarowe płytki Petriego są zawsze dostarczane  

z certyfikatem na pożywkę (wykonanym po napromienieniu) i certyfikatem 

sterylności, wykonanym po wyprodukowaniu. 

 

DŁUGA TRWAŁOŚĆ: opakowanie gwarantuje  

doskonałe przechowywanie przez  

długi czas, w temperaturze  

otoczenia (10 do 25° C)  

aż do 6 miesięcy. 

 

MOŻLIWOŚĆ IDENTYFIKACJI:  

okres przechowywania, 

 rodzaj opakowania i pożywki  

są wyszczególnione na dnie każdej płytki 

 

POMIESZCZENIA O WYSOKIM  

STANDARDZIE CZYSTOŚCI: 

płytki są dostarczane w potrójnym opakowaniu,  

w pełni przystosowane do wymogów 

 pomieszczeń o wysokim standardzie czystości. 

 

ZASTOSOWANIE: odpowiednie do mikrobiologicznego  

monitorowania powietrza przy pomocy próbnika SAS 

(System kontroli powietrza oparty na metodzie zderzeniowej). 

 

POTRÓJNE OPAKOWANIE:  

każde pudełko zawiera 20 płytek w czterech torbach po pięć płytek. 

 

AGAROWE PŁYTKI PETRIEGO MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO 

MIKROBIOLOGICZNEJ KONTROLI ŚRODOWISKA: 
1 do określenia stopnia mikrobiologicznego skażenia pomieszczeń o wysokim standardzie czystości, 

2 do potwierdzenia skuteczności odkażania, 

3 do stosowania norm Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), 

4 do stosowania metody HCCP (systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy 

produkcji i przechowywaniu żywności), do szkolenia personelu w zakresie procedur sanitarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kod prod. Opis Pakowanie 

89818 Agar Petri TSA dla ogólnej liczby – data ważności: 6 m-c od daty produkcji 20 szt. 

89819 Agar Petri SDA dla drożdży i pleśni – data ważności: 6 m-c od daty produkcji 20 szt. 

Limity mikrobiologiczne dla „obszarów  
o wysokim standardzie czystości” 

Stopień  Próbnik powietrza 
(jednostki tworzące 

kolonie CFU/m
3 

Skażenie 
rękawiczek 
ochronnych 
(CFU/rękawiczka) 

A < 1 < 1 

B 10 5 

C 100 - 

D 200 - 

UE zgodnie z normami  
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) 
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GŁOWICA ASPIRUJĄCA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO 

MONITOROWANIA POWIETRZA PRZY POMOCY SAS 
 

• Wszystkie materiały analityczne używane do 

testowania mikrobiologicznego muszą być 

sterylne i należy udowodnić certyfikatem 

cGLP, że były prawidłowo sterylizowane. 

• Ta reguła odnosi się także do głowicy 

zasysającej, która jest stosowana w 

mikrobiologicznym próbniku powietrza.  W 

każdym cyklu próbkowania należy stosować 

nową głowicę aspirującą o udokumentowanej 

sterylności. 

• „Codzienna głowica” jest jednorazową 

głowicą aspirującą do mikrobiologicznego 

monitorowania powietrza, która została 

zaprojektowana i wyprodukowana przez 

international pbi, aby ułatwić pracę 

mikrobiologom. 

• „Codzienna głowica” wykonana z 

antystatycznej plastycznej żywicy jest podwójnie pakowana, napromieniana i 

dostarczana z certyfikatem sterylizacji, zgodności i oznaczonym poziomem endotoksyn 

(test LAL). 

• Ma ona pięcioletni okres przechowywania i pasuje do próbników powietrza SAS każdego 

typu, w których stosowane są 55 mm płytki kontaktowe (RODAC). 
 

 
Kod prod. Opis Pakowanie 

86996 Głowica aspirująca „Daily-Head” dla płytek kompaktowych 55 mm- certyfikat 

sterylności 

50 szt. 

91214 Głowica aspirująca „Daily-Head” dla płytek Petriego 90 mm 50 szt. 
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Wysuwany statyw NORMAL FLOOR 

TRIPOD 

 

 możliwość wysuwania na 

wysokość od 100 do 280 cm 

  

 

 

 

 

Wysuwany statyw  

COMPACT FLOOR TRIPOD 

 

 

 

Stołowy stojak TABLE TRIPOD 

 

 

 

 

STAINLESS STEEL CLEAN ROOM, 

FLOOR TRIPOD 

 

 

 

 

 

 

STAINLESS STELL WALL, SURFACE CART TRIPOD 

 

 

 

 
Kod prod. Opis 

20914 „SAS Holder” ściana/powierzchnia/zaczep na statyw 

89722 „Clean-Tripod” Czyste pomieszczenie, statyw podłogowy 

5215 „Telesco Floor” normalny statyw podłogowy (wysuwany do 280cm) 

42704 „Compact Digi” kompaktowy statyw podłogowy (wysuwany od 50-165 cm), szybkie odłączenie 

systemu 

5214 „Telesco Table” statyw stołowy 
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„Statyw stojący” 
Pionowy statyw dla urządzenia SAS, wykonany ze stali 

nierdzewnej 

Nowy statyw stojący można łatwo i szybko przymocować do każdego 

przenośnego próbnika powietrza SAS. Jest wytwarzany ze stali nierdzewnej, 

stanowi mocną i solidną platformę, która znacznie zwiększa stabilność 

wszystkich próbników SAS, niezależnie od ich lokalizacji, od pomieszczeń 

o wysokim standardzie czystości i pomieszczeń izolowanych do sal 

operacyjnych, pomieszczeń z żywnością a nawet miejsc kompostowania.  

„Statyw stojący” jest szczególnie użyteczny w przypadku próbnika DUO-

SAS-360, który jednocześnie pobiera próbki przy pomocy dwóch głowic, 

przy ustawieniu pionowym. 

 
Kod prod. Opis Pakowanie 

91213 „Stand Up Holder” Statyw stojący dla SAS  1 szt. 

„Przenośnik płytek” 
Przenośniki płytek ze stali nierdzewnej 

Nowe przenośniki ze stali nierdzewnej do płytek kontaktowych 

(przenośnik 55 mm płytek kontaktowych) lub płytek Petriego (przenośnik 

90 mm płytek Petriego) ułatwia obsługę i transport płytek w laboratorium 

oraz w miejscu pobierania próbek. 

Nierdzewna konstrukcja stalowa, brak narożników do czyszczenia, 

wahadłowy uchwyt łatwy do manipulacji – to wszystko, o co proszą 

użytkownicy. 

Obydwa modele – przenośnik płytek kontaktowych i przenośnik 90 mm 

płytek Petriego – mieszczą po 20 płytek.  

Kod prod. Opis Pakowanie 

91215 „Contact Plate Carrier”  Przenośnik płytek kompaktowych – dla 20 płytek 1 szt. 

91216 „Petri Dish”  Przenośnik płytek Petriego – dla 20 płytek 1 szt. 
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„SAS” CZYSTE POMIESZCZENIE – 
OPAKOWANIA TRANSPORTOWE 
 

 

POLIWĘGLANOWE OPAKOWANIA IDEALNE DO TRANSPORU 

PRÓBNIKÓW POWIETRZA. 
 

SAS ISO 
„Bio- Protection Full” dla SAS ISO oraz „SAS SUPER 

IAQ” 

 

Kod prod. 89820 

 

 

 

 

 

DUO – SAS 360 
„Leak Proof” Średni kontener dla „DUO-

SAS 360” 

 

Kod prod. 29898 

 

 

 

 

 

PINOCCHIO SUPER II 
„Leak Proof” Duży kontener dla „Pinocchio 

Super II” 

 

Kod prod. 29897 
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Surfair Plate 
 
STERYLNE PŁYTKI KOMPAKTOWE DLA RĄK, POWIERZCHNI I 

MIKROBIOLOGICZNEGO MONITROINGU POWIETRZA 

 
 Idealne do badania powierzchni oraz powietrza 

wraz z próbnikiem SAS  

 Promieniowanie typu beta  

 Sterylne kompaktowe płytki (rodac) do użycia z 

agarem  

 Wykonane z przeźroczystego polistyrenu 

 55 mm średnicy – 24 cm
2 

powierzchni 

 cm oznaczone w kwadratach na spodzie płytki 

(A,B,C,D oraz 1,2,3,4) ułatwiają zliczanie 

koloni 

 Dostępne są opakowania w dwóch wersjach: 

- w torbie; kolumn po 10 jednostek 

-  w zamykanym pudełku, ułatwiającym 

   transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Monitoring ręczny   Monitoring powierzchniowy                Monitoring powietrza 

 

 

 
Kod prod. Opis Pakowanie 

4294 „Surfair” sterylne płytki kompaktowe – średnica 55 mm – pakowane w torbie – 

10szt./opk. 

500 szt. 

19810 „Surfair” sterylne płytki kompaktowe – średnica 55 mm – w zamykanym opakowaniu 

ułatwiającym transport – pokrywa z miejscem na opis  

400 szt. 
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MAXI – CONTACT 
 
STERYLNE PŁYTKI KOMPAKTOWE DLA RĄK, POWIERZCHNI I 

MIKROBIOLOGICZNEGO MONITROINGU POWIETRZA 

 
 Sterylne płytki 

kompaktowe do użycia z 

agarem  

 Idealne do badania stanu 

czystości rąk i pobierania 

próbek powietrza wraz z 

systemem SAS 

 84 mm średnicy 

 Wykonane z 

przeźroczystego polistyrenu 

 cm oznaczone w kwadratach na spodzie 

płytki (A,B,C,D oraz 1,2,3,4) ułatwiają 

zliczanie koloni 

 Promieniowanie typu beta  

 Zalecane do pobierania próbek i zliczania 

koloni 

 

 

 

 
Kod prod. Opis Pakowanie 

22954 „Maxi-Contact” sterylne płytki kompaktowe – 84 mm średnicy – pakowane w torbach 

– 10 płytek w opk. 

500 szt. 

 


