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Zestawy TOXKIT  i  materiały TOXKIT

Kod produktu Zestawy TOXKIT Liczba

testów

  Testy z pierwotniakami (orzęski) w zestawie

TK11 Test toks. chronicznej PROTOXKIT F z Tetrahymena thermophila  (wody słodkie) 6 testów

Testy z wrotkami

TK21 Test toks. ostrej ROTOXKIT F z Brachionus calyciflorus  (wody słodkie) 6 testów

TK22 Test toks. ostrej ROTOXKIT M z Brachionus plicatilis  (wody słonawe i słone) 6 testów

TK23 Krótkoterminowy test toks. chronicznej ROTOXKIT F z Brachionus calyciflorus 

(wody słodkie) 3 testy

Testy ze skorupiakami

TK31 Test toks. ostrej THAMNOTOXKIT F z Thamnocephalus platyurus  (wody słodkie) 6 testów

TK32 Test toks. ostrej ARTOXKIT M z Artemia fransiscana  (wody słonawe i słone) 6 testów

TK33 Test toks. ostrej DAPHTOXKIT F magna z Daphnia magna (wody słodkie) 6 testów

TK35 Test toks. ostrej CERIODAPHTOXKIT F z Ceriodaphnia dubia  (wody słodkie) 6 testów

TK36 Test toks. chronicznej OSTRACODTOXKIT F z Heterocypris incongruens 

(osady i gleba) 3-5 testów

TK37 Test toks. ostrej RAPIDTOXKIT z Thamnocephalus platyurus  do 45 testów

Testy z glonami

TK41 Test toks. chronicznej ALGALTOXKIT F Selenastrum z Selenastrum capricornutum 

(wody słodkie) 2 testy

TK42 Test toks. chronicznej MARINE ALGALTOXKIT z Phaeodactylum tricornutum 

(wody słone i słonawe) 2 testy

Testy z roślinami wyższymi

TK61 PHYTOTOXKIT dla fazy stałej z 3 roślinami (1 jednoliścienna + 2 dwuliścienne) 1 test

TK62L PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej z 3 roślinami (1 jednoliścienna + 2 dwuliścienne) 1 test

TK62SS PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej z Sorghum saccharatum   - dla wyznaczenia EC50 1 test

TK62LS PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej z Lepidium sativum  - dla wyznaczenia EC50 1 test

TK62SA PHYTOTOXKIT dlafazy ciekłej z Sinapis alba  - dla wyznaczenia EC50 1 test

TK63 DUCKWEED TOXKIT z Spirodela polyrhiza 2 testy

ORGANIZMY TESTOWE
Pierwotniaki (orzęski)

TB11 5 fiolek z Tetrahymena thermophila  (wody słodkie)

Cysty wrotka

TB21 10 probówek z cystami Brachionus calyciflorus (wody słodkie)

TB22 10 probówek z cystami Brachionus plicatilis (wody słonawe i słone)
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Kod produktu ORGANIZMY TESTOWE - cd.
Cysty skorupiaków

TB31 10 probówek z cystami Thamnocephalus platyurus (wody słodkie)

TB32 10 probówek* z cystami Artemia fransiscana (wody słonawe i słone)

(więcej niż 20 tesów z probówki)

TB33 10 probówek z cystami Daphnia magna (wody słodkie)

TB35 10 probówek z cystami Ceriodaphnia dubia (wody słodkie)

TB36 10 probówek z cystami Heterocypris incongruens (osady i gleba)

Złoża glonów

TB41 5 probówek z Selenastrum capricornutum (wody słodkie) + medium uwalniające glony

TB42 5 probówek z Phaeodactylum tricornutum  (wody słone i słonawe)

Nasiona dla Phytotoxkit

TB61 10 probówek z nasionami sorgo (Sorghum saccharatum )

TB62 10 probówek z nasionami rzeżuchy (Lepidium sativum )

TB63 10 probówek z nasionami gorczycy (Sinapis alba )

Turiony rzęsy 

TB73 5 probówek z turionami Spirodela polyrhiza

Zbiorniczki TESTOWE
Testy z pierwotniakami

TC11 1 pudełko ze 100 spektrofotometrycznymi dołkami testowymi + pokrywki

TC12 10 kuwet kalibracyjnych z pokrywkami

TC13 10 probówek testowych dla szczepionki pierwotniaków

Testy z wrotkami

TC21 10 wielodołkowych płytek dla testu toks. ostrej z Brachionus 

TC22 10 wielodołkowych płytek dla krótkoterminowego testu toks. chronicznej z Brachionus 

Testy ze skorupiakami

TC31 12 wielodołkowych płytek dla testów z Thamnocephalus,  Artemia  lub Ceriodaphnia

TC32 10 wielodołkowych płytek dla testów z Daphnia magna 

TC34 10 wielodołkowych płytek dla testów z Heterocypris incongruens 

Testy z glonami

TC41 50 długich kuwet spektrofotometrycznych z przykrywką

TC41B 270 długich kuwet spektrofotometrycznych z przykrywką

TC41C 500 długich kuwet spektrofotometrycznych z przykrywką

TC42 5 uchwytów dla długich kuwet

TC43 5 uchwytów dla długich kuwet z kuwetami i przykrywkami

Testy z nasionami

TC61 6 stojaków, każdy z 6 płytkami testowymi i filtrem papierowym

TC62 90 płytek testowych (płytka dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi

TC63 240 płytek testowych (płytka dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi

TC64 480 płytek testowych (płytka dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi

TC65 10 stojaków, każdy dla 6 płytek testowych

TC66 20 stojaków, każdy dla 6 płytek testowych

TC67 50 stojaków, każdy dla 6 płytek testowych

TC71 90 filtrów dla testów Phytotoxkit

TC72 240 filtrów dla testów Phytotoxkit

TC73 480 filtrów dla testów Phytotoxkit

ST01 100 grubych białych filtrów dla testu Phytotestkit

ST01B 60 grubych białych filtrów dla testu Phytotestkit

ST02 100 gąbek utrzymujących wilgoć dla testu Phytotestkit

ST02B 60 gąbek utrzymujących wilgoć dla testu Phytotestkit
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Zbiorniczki TESTOWE - cd.
Test z rzęsą

TC81 10 wielodołkowych płytek dla testu ze Spirodela 

POŻYWKI
Testy wód słodkich

TM11 10 zestawów stężonych pożywek dla testów wód słodkich (dla 10 x 1 l EPA medium)

(dla testów z Brachionus calyciflorus -, Thamnocephalus platyurus -, 

Ceriodaphnia dubia - i Heterocypris incongruens)

TM23 10 zestawów stężonych pożywek dla testów z Daphnia magna 

   (dla 10 x 2 l ISO medium)

Testy z glonami

TM31 5 zestawów stężonych pożywek dla testów z glonami

   (ISO-medium dla kultur i roztwór uwalniający)

TM32 5 zestawów stężonych mediów i pożywek 

dla testów z okrzemkami morskimi (dla TK42) 

TM35 5 fiolek z pożywką A dla testów z glonami

dla testów z glonami dla wód słodkich

TM36 5 fiolek z pożywką A dla testów z glonami

dla testów z glonami dla wód słonych

Testy wód słonawych i słonych

TM12 5 zestawów stężonych pożywek dla testów wód słonawych I słonych 

(dla 5 x 1 l ASPM medium) (dla testów z Brachionus plicatilis - i Artemia fransiscana )

Test Rapidtoxkit

TM41 5 probówek ze Standardową Pożywką (5 x 150 ml)

Test Phytotoxkit

TM51 9 torebek z glebą kontrolną zgodną z OECD dla testu Phytotoxkit

TM52 1 torebka z 5 kg gleby kontrolnej zgodnej z OECD dla testu Phytotoxkit (z kubkiem miarowym)

TM53 1 torebka z 10 kg gleby kontrolnej zgodnej z OECD dla testu Phytotoxkit (z kubkiem miarowym)

Test z rzęsą

TM61 5 zestawów stężonych pożywek dla testów z rzęsą

POKARMY
TF11     5 probówek z pokarmem z alg dla krótkoterminowych testów toks. chronicznej 

    z wrotkami + medium uwalniające

TF12 5 probówek z pokarmem z alg dla testów toks. chronicznej 

ze skorupiakami ostracod + medium uwalniające

TF13 10 probówek z substratem i medium odbudowującym dla testów z pierwotniakami

TF14 10 probówek z proszkiem Spirulina dla wstępnego karmienia Daphnia 

TF15 10 probówek z Roti-Rich dla wstępnego karmienia wrotek

AKCESORIA
TI11 10 mikropipet dla testów z Brachionus  i Thamnocephalus 

TI12 10 mikropipet dla testów z Artemia i Ceriodaphnia

TI13 10 mikropipet dla testów z Daphnia

TI14 10 pojemników do wylęgu dla testu Rapidtoxkit

TI15 10 strzykawek dla testów z pierwotniakami i krótkoterminowych 

testów toks. chronicznej z wrotkami

TI16 10 mikrositek dla testów z Daphnia

TI17 10 uchwytów kuwet dla testów z pierwotniakami

TI18 5 fiolek z płynem Lugola dla krótkoterminowych testów toks. chronicznej z wrotkami i małżoraczkami

TI19 5 probówek z osadem referencyjnym dla testów do osadu i gleby

TI21 15 małych tacek (Ø 55 mm)

TI23 10 mikropłytek obserwacyjnych dla testu Rapidtoxkit

TI25 10 kartek Parafilmu dla testów z Daphnia magna  (5 x 4 kwadraty) 

TI27 10 kartek Parafilm dla testów z wrotkami i skorupiakami (3 x 2 kwadraty)
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Kod produktu AKCESORIA  - cd.
TI28 10 uchwytów z probówkami dla dla testu Rapidtoxkit (9 probówek z korkami w uchwycie)

TI29 50 probówek z korkami dla testu Rapidtoxkit

TI30 5 uchwytów probówkowych dla testu Rapidtoxkit

TI31 5 fiolek z pokarmem (czerwone mikrokulki) dla testu Rapidtoxkit

TI31B 1 fiolka z pokarmem (czerwone mikrokulki) dla testu Rapidtoxkit

TI31C 3 fiolki z pokarmem (czerwone mikrokulki) dla testu Rapidtoxkit

TI32 5 fiolek z utrwalaczem dla testu Rapidtoxkit

TI33 Akcesora wielokrotnego użytku dla Phytotoxkit 

TI34 5 sztuk pasków mikrometrycznych dla pomiaru długości ostracod

TI35 15 szklanych pipet (5x3) dla testów z Heterocypris icongruens

TI36 10 pipet z szerokim ujściem dla testów z Heterocypris incongruens

TI37 5 wielodołkowych płytek do pomiaru dłogości Heterocypris incongruens

TI39 10 szpatułek dla testów z rzęsą 

TI40 33 duże szalki Petri'ego (90 mm) dla testów z rzęsą

SPRZĘT
TE14 Podświetlany stolik dla testów z Daphnia 

TE15 Spektrofotometer (Jenway 6300) testów z algami i pierwotniakami

TE16 Mikroskop SZB 250

TE17 Luxmeter – miernik natężenia światła

TE21 Uniwersalny inkubator All-Round (135 litrów/4 listwy oświetlające)

TE21B Uniwersalny inkubator All-Round (255 litrów/6 listw oświetlających)

TE21C Uniwersalny inkubator All-Round (455 litrów/8 listw oświetlających)

TE22 Uchwyt podświetlający stolika mikroskopu dla Rapidtoxkit

TE25 Statyw do aparatu cyfrowego do testów Phytotoxkit

TE26 Pierścień doświetlający do mikroskopu bez uchwytu (dla Rapidtoxkit)

TE27 Uchwyt do pierścienia doświetlającego (dla poz. TE26)

TE31 Zapasowa lampa z uchwytem dla inkubatora All-Round (dla TE21 i TE21B)

TE32 Zapasowa żarówka dla inkubatora All-Round (dla TE21 i TE21B)

TE34 Zapasowa żarówka dla inkubatora All-Round (dla TE21C)

TE35 Żarówka LED dla inkubatora TE21, TE21B, TE21C

TE41 Zapasowa żarówka dla spektrofotometru Jenway 6300

Kod produktu Opcjonalne akcesoria TOXKIT

   Oprogramowanie fotometru Jenway 6300 do komunikacji z PC
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