Alteração para um novo modelo de sacos para as pontas de pipeta SARSTEDT

O saco –
económico e alternativo
Fecho de pressão cómodo
O saco estável pode voltar a ser fechado de
uma forma higiénica.

Selagem segura com fecho de integridade
de embalagem
Isenção de DNA, DNase, RNase e
inibidores de PCR até ser usado.

Variedades de cor
$VFRUHVDPDUHODHD]XOGDVSRQWDVGHbƐO
HbƐODVVHJXUDPDLGHQWLıFD×ÊRUÈSLGD

Cara parceira de negócios, caro parceiro de negócios,
No intuito de otimizar continuamente a qualidade dos nossos produtos, os sacos das pontas
de pipeta SARSTEDT vão ser substituídos sucessivamente por uma versão certificada.
Desta forma, todas as pontas de pipeta cumprirão os requisitos para o padrão de pureza
ŗ3&53HUIRUPDQFH7HVWHGŘ ,VHQWRGH'1$bb'1DVHbb51DVHbLQLELGRUHVGH3&5 
Esta certificação não só irá alterar a embalagem em sacos como também a referência.
Futuramente, o saco terá um fecho de integridade de embalagem e passará a poder voltar
a ser fechado de forma higiénica com um fecho de pressão.
Os dados exatos do produto e as novas referências encontram-se indicados aqui a seguir.
Se lhe restar qualquer dúvida, por favor dirija-se a um dos nossos consultores de produtos ou contacte
o nosso serviço de apoio ao cliente.

BBB

(VWHGRFXPHQWRFRQWÜPLQIRUPD×ĄHVVREUHSURGXWRVTXHSRGHPQÊRHVWDUGLVSRQìYHLVHPWRGRVRVSDìVHV

0RGLıFD×ĄHVWÜFQLFDVUHVHUYDGDV

Com os melhores cumprimentos
A sua equipa SARSTEDT

Referência antiga

Referência nova

Designação

Unidade de embalagem
VDFRbbHPEDODJHPH[WHUQD

Disponível
a partir de

Descontinuação
de artigos antigos

70.1130

70.3010

3RQWDGHSLSHWDbƐOWUDQVSDUHQWH

b





70.1114

70.3020

3RQWDGHSLSHWDbƐOWUDQVSDUHQWH

b





70.1116

70.3021

3RQWDGHSLSHWDbƐOWUDQVSDUHQWH

b







70.3030

3RQWDGHSLSHWDbƐOWUDQVSDUHQWH

b

Disponível





70.3030.020

3RQWDGHSLSHWDbƐODPDUHOR

b

Disponível



70.760.001

70.3031

3RQWDGHSLSHWDbƐOWUDQVSDUHQWH

b





70.765

70.3040

3RQWDGHSLSHWDbƐOWUDQVSDUHQWH

b

Disponível

Já descontinuado

70.3050

3RQWDGHSLSHWDbƐOWUDQVSDUHQWH



Disponível

Já descontinuado

70.3060

3RQWDGHSLSHWDbƐO;/WUDQVSDUHQWH



Disponível

Já descontinuado



70.3050.020

3RQWDGHSLSHWDbƐOD]XO



Disponível

Já descontinuado



70.3050.030

3RQWDGHSLSHWDFRQGXWLYDbƐOSUHWR



Disponível

Já descontinuado



Probieren Sie das neue System noch heute aus und wechseln
Sie bis Ende Februar 2020DXIGLH5HıOO5HYROXWLRQ*
* Aktuell bekanntes System wird ab März 2020 nicht mehr verfügbar sein.

Para mais informações, vá a ZZZUHıOOUHYROXWLRQWLSV
ou contacte o seu consultor de produtos.
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