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Тампон на дръжка в индивидуална опаковка 
•Микробиологични тампони, стерилизирани с етилен оксид 

•Дължина на дръжката 150 mm 

•Опаковка „пил-пак“ – медицинска хартия от едната страна, а от другата прозрачен 
полиетилен. Хартията е без фибри и може лесно да се отдели. 1000бр в опаковка. 
•Директива 93/42 EEC 

•Nuova Aptaca SRL 

 
№ Кат. №  Тампон  Дръжка  Дължина на 

дръжката  
Срок на 
годност 

1 5100/SG/CS памук дървена 150mm 60 месеца 

2 6100/SG/CS вискоза полистиренова 150mm 60 месеца  

3 7100/SG/CS вискоза алуминиева 147mm 60 месеца  

 
 

 
 
 

Стерилен тампон в епруветка 
•Удароустойчива полипропиленова епруветка с обло дъно и място за надписване 
•Размери на епруветката Ø/ дължина 13/165 mm 
•Дължина на дръжката с тампон 155 mm 
•Стерилизирани с етилен оксид 
•Срок на годност 48 месеца 
•Директива 93/42 EEC, DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Тампон  Дръжка  Малка/голяма опаковка 

300252 вискоза полистиренова 500бр/ 4 х 500бр. 

300250 памук дървена 500бр/ 4 х 500бр. 

300253 вискоза алуминиева 500бр/ 4 х 500бр. 

 
 

 Стерилен тампон от вискоза в епруветка 
•Стерилен тампон от вискоза 
•Полипропиленова епруветка с етикет и място за надписване 
•Размери на епруветката Ø/ дължина 12/ 144 mm 
•Дължина на дръжката с тампон 150 mm 
•Директива 93/42 ЕЕС, VACUTEST KIMA s.r.l. 
 

Кат. № Тампон  Дръжка  Малка/голяма опаковка 

23117 вискоза полистиренова 100 бр / 18х100 бр 

23119 вискоза алуминиева 100 бр / 18х100 бр 
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Стерилен тампон в епруветка, индивидуално 
опакована  
•Тампон в полипропиленова епруветка с тапа и етикет в индивидуална опаковка 
•Размери на епруветката Ø/ дължина 12x150 mm 
•Дължина на дръжката с тампон 165 mm 
•Директивиа 93/42 ЕЕС, Nuova Aptaca S.r.l 
 

№ Кат. № Тампон/ Дръжка Капачка Опаковка 

1 2150/SG/CS Памук/дървена Червена 900 бр 

2 2160/SG/CS Вискоза/полистирен Бяла 900 бр. 
 

 

Транспортен тампон от вискоза и среда 
•Тампон от вискоза на дръжка с тапа, стерилен 
•Среда в полипропиленова епруветка с тапа 
•Размери на епруветката Ø/ дължина 12x140 mm 
•Индивидуално опаковани 
•Срок на годност: 18 месеца 
•Директива 93/42 ЕЕС, VACUTEST KIMA s.r.l. 
 
№ Кат. № Дръжка Среда Малка/голяма опаковка 

1 230117 Полистиренова Стюарт 100 бр / 4х100 бр 

2 230507 Алуминиева Стюарт 100 бр / 4х100 бр 

3 230397 Полистиренова Амиес  100 бр / 4х100 бр 

 
 

 
 

Тампони от вискоза и среда Стюарт 
•Транспортни тампони и епруветка със среда на Стюарт 
•Размери на епруветката Ø/ дължина 13x165 mm 
•Позволява съхранението и транспортирането на голям брой патогенни 
микроорганизми: Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitis, Bordetella pertusis, Corynebacterium diphteriae, Trichomonas vaginalis, 
Staphilococcus aureus, Streptococcus sp, Salmonella sp., Shigella sp. 
•Липсата на азот в средата, предотвратява мултиплицирането на бактериите. Най-
нестабилните организми остават жизнени до 24 часа, а останалите до няколко дни 
•В средата има тиогликолат, който забавя ензимните реакции на бактериите 
•Тампоните са стерилизирани с облъчване 
•Индивидуална опаковка тип "пил-пак" 38х210 mm 
•Срок на годност: 30 месеца от датата на стерилизация при съхранение 2-30 ̊C 
•Директива 93/42 ЕЕС, DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Тампон Дръжка  Малка/голяма опаковка 

300290 памук дървена 100бр./ 6 х 100бр. 

300291 памук алуминиева 100бр./ 6 х 100бр. 

300295 вискоза полистиренова 100бр./ 6 х 100бр. 
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Транспортни тампони и гелова среда на Амиес 
•Средата Амиес е модифицирана среда на Кари Блеър, но глицерофосфатът е 
заменен с неорганичен фосфат, а метиленовото синьо с медицински въглен. 
Въгленът в средата неутрализира инхибиторите и бактериалните токсини и 
спомага възстановяването на съотношението на Neisseria gonorrhoeae и Vibrio 
cholerae. Добавени са калций и магнезий, което допринася за пропускливостта на 
бактериалната клетка 
•Подходящи за: Neisseria sp., Haemophilus sp., Corynebacterium sp., Trichomonas 
vaginalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, 
Salmonella typhi, Brucella abortus, Enterobacterias  и др 
•Някои микроорганизми могат да останат жизнени до 3 дни, въпреки че е 
препоръчително да се култивират през първите 24 часа  
•Транспортни тампони на полистиренова дръжка и среда на Амиес (5 см гел). 
•Стерилизирани с облъчване  
•Индивидуална опаковка тип "пил-пак" 38х210 mm 
•Срок на годност: 30 месеца от датата на стерилизация при съхранение 2-30 ̊C 
•Директива 93/42 ЕЕС (тампон), Директива 98/79/ЕС (епруветка) DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Тампон Среда Малка/голяма опаковка 

300287 вискоза Амиес  100бр./ 6 х 100бр. 

300285 вискоза Амиес с въглен 100бр./ 6 х 100бр. 
 

  

 
 

 

Транспортен тампон с течна среда на Амиес 
•Вариация на традиционната среда на Амиес, но средата е течна с гъбичка за по-
лесно нанасяне върху микроскопско стъкло 
•Подходящи за  Haemophilus sp., Corynebacterium sp., Trichomonas vaginalis, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Salmonella 
typhi, Brucella abortus, Staphylococcus epidermidis, E. coli и др. 
•Особено подходящи за събиране и транспортиране на микробиологични проби. 
Някои микроорганизми могат да останат жизнени до 3 дни, въпреки че е 
препоръчително да се култивират през първите 24 часа  
•Стерилизирани с облъчване  
•Индивидуална опаковка тип "пил-пак" 38 x 210 mm 
•Срок на годност: 30 месеца от датата на стерилизация при съхранение 2-30 ̊C 
•Директива 93/42 ЕЕС (тампон), Директива 98/79/ЕС (епруветка) DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Тампон/ дръжка Среда  Малка/голяма опаковка 

300284 Вискоза/ полистирен Амиес течна 100бр./ 6 х 100бр. 
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Грапав тампон, лесна за чупене дръжка и течен 
Амиес 
•Флокирани (грапави) тампони от полиестър и епруветка с течна среда на Амиес 
(1ml), стерилизирани с облъчване. Изтънено място на 80 mm от основата на 
дръжката за по-лесното ѝ чупене.  
•Размери на епруветката Ø осн./ Ø капачка/ вис. с капачка (mm): 13.0/ 16.6/ 82.6  
•Особено подходящи за събиране и транспортиране на микробиологични проби. 
Осигуряват жизнеността на аеробните, факултативните анаероби и анаеробните 
бактерии за най-малко 48 часа при температури 20-25ºC и 2-8ºC и за 24 часа за 
чувствителните бактерии 
•Подходящи за традиционен и автоматичен посев на щрих. Съвместим с 
молекулярно-диагностичните техники и за директно пренасяне на предметни 
стъкла.  
•Индивидуална опаковка тип "пил-пак" 38 x 210 mm 
•Срок на годност: 30 месеца от датата на стерилизация при съхранение 2-30 ̊C 
•Директива 93/42 ЕЕС (тампон), Директива 98/79/ЕС (епруветка) DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Тампон  Среда  Малка/голяма опаковка 

304281 Флокиран (грапав) Амиес течна 100бр./ 6 х 100бр. 

 
 

 Тампони от вискоза и среда за вируси 
•Транспортен тампон от вискоза на полистиренова дръжка и течна среда, 
стерилизирани с облъчване 
•Предпазва пробата по време на транспорт до лабораторията 
•Подходящ за: Papiloma, Pseudorrabia, Influenza aviar (H7N1Influenza A (H1N1) o 
H1N1/09 pandemic, Suid herpesvirus и др.  
•Подходящи за назални, фарингеални, очни, кожни и мукусни проби 
•Антимикробни субстанции потискащи растежа на бактерии и гъби 
•Средата осигурява жизнеността на пробата до 72 часа, в някои случаи и за по-
дълго време 
•Индивидуална опаковка тип "пил-пак" 
•Срок на годност - 18 месеца от датата на стерилизация 
•Директива 93/42 ЕЕС (тампон), Директива 98/79/ЕС (епруветка) DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Тампон/ дръжка Среда  Малка/голяма опаковка 

300297 Вискоза/ полистирен Течна 100бр./ 6 х 100бр 
 

 

96-ямкови плаки с U, плоско и V дъно 
•Микротитърни 96-ямкови плаки от кристално чист полистирен  
•Три модела -  плоскодънни (за оптично мерене), U и V- образно дъно (за пълно 
пипетиране на пробата и добро разделяне при центрофугиране) 
•Употреба – разреждане, серийни проби, утаяване на белтъци, хемаглутинация, 
ELISA 
•Индивидуално опаковани 
 

Кат. № Дъно Стерилни Опаковка Производител 

900010 U -образно Да 50 бр. DELTALAB S.L. 

900010.1 U-образно Не 50 бр. DELTALAB S.L. 

900011 Плоско Да 50 бр. DELTALAB S.L. 

900012 V-образно Да 50 бр. DELTALAB S.L. 

5096/U* U-образно Не 50 бр. Nuova Aptaca S.R.L. 

5096/U/SG* U-образно Да 50 бр. Nuova Aptaca S.R.L. 

*Отговарят на Директива 93/42 ЕЕС  
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 Пластмасови йозета 
•Йозета от ПС, стерилни и калибрирани 
•Опаковани по 20 бр. в ръкав (пликче) 
•Директива 98/79/ЕС 
•Vacutest Kima S.r.l. 
 

 Кат. № Описание Цвят Малка/голяма опаковка 

1 18286 1 µl жълт 1000бр./ 8 х 1000бр. 

2 18288 10 µl син 1000бр./ 8 х 1000бр. 

 
 

 

Стерилни торбички със затваряне Whirl-pak 
•За здраво затваряне навийте края на пликчето 3-4 пъти и притеснете 
алуминиевата тел 
•Да не се използват при температура над 82°С  
•Могат да се замразяват до -196°С (например течен азот, газова фаза) 
•NASCO Fort Atkinson 
 

Кат. № Обем ml Бяла лента за 
надпис 

Натриев 
тиосулфат 

Брой в 
опаковка 

B01064WA 60 Да Не 500 

B01065WA 540 Да Не 500 

B00994WA 1080 Не Не 500 

B01254WA 300 Да Да 100 

 
 

 

Стерилни стомахерни торбички 
•Стомахерни торбички от полиетилен. Дебелина: 300 µm. Стерилизирани с 
облъчване  
•Използват се за хомогенизиране на проби за количествени, микробиологични, 
молекулярни и токсични анализи на храни, тъкани и др.  
•DELTALAB S.L. 
 

Кат.№ Обем ml Размери mm Малка/голяма опаковка 

15001 80 100х155 25 бр/ 2500 бр. 

15003 400 180х300 25 бр/ 500 бр. 

 
 

  
  

 

Петрита  
•Петрита от полистирен с висока оптична чистота  
•Директива 98/79/ЕС 
•Nuova Aptaca S.r.l. 
 

Кат. № Ø mm Отвори Стерилни Малка/голяма опаковка 

91 90 3 вентилирани Асептични 20 бр/ 500 бр. 

91/SG 90 3 вентилирани Да 20 бр/ 500 бр. 

61 60 Не Да 10 бр/ 1000 бр. 

161 60 3 вентилирани Да 10 бр/ 1000 бр. 
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 Епруветки за PCR 0.2 ml  

•Aвтоклавируеми епруветки от полипропилен с прикрепени плоски капачки и лесни 
за пробиване 
•Предлагат се в различни цветове – безцветни, сини, червени и жълти 
•Без RNAse, DNAse и PCR инхибитори 
•Подходящи за PCR 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят Малка/голяма опаковка 

4094.1N безцветен 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 

4094.1A син 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 

4094.1R червен 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 

4094.1AM жълт 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 

 
 

 PCR стрип от 8 епруветки 0.2 ml и стрип капачки 
•Епруветки от полипропилен в неутрален цвят, автоклавируеми до 121 ̊C. Без RNAse, 
DNAse и пироген.  
•Подходящи за PCR и Real time PCR 
•Лесни за употреба и означаване на епруветките и капачките. Предотвратява се 
кръстосаното замърсяване между епруветките.  
•125 стрипа/ опаковка 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Стрипове  

4095.7N 8 плоски капачки 

4095.6N 8 епруветки 

4095.2N 8 епруветки + стрип от куполовидни капачки 

4095.1NP 8 епруветки с прикрепен стрип от плоски капачки 

4095.1N 8 епруветки с прикрепен стрип от куполовидни капачки 

 
 

 Микроепруветки за PCR 0.5 ml 
•Изработени от полипропилен с прикрепено плоско капаче. Лесно за пробиване 
капаче. Aвтоклавируеми до 121°C 
•Градуирани от 0.1 до 0.6 ml през 0.1 ml и матова зона на епруветката за надписване 
Предлагат се в различни цветове 
•Епруветките могат да бъдат отваряни и затваряни с една ръка 
•Без RNAse, DNAse и пироген 
•Подходящи за PCR 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят Малка/голяма опаковка 

4094.2N безцветен 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 

4094.2AM жълт 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 

4094.2A син 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 

4094.2R червен 1000 бр/ 10 х 1000 бр. 
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 96-ямкови PCR плаки с полупола 
•Плаките са изработени от прозрачен полипропилен, нестерилни 
•Без DNAse, RNAse, DNA и PCR инхибитори. Подходящи за PCR, Real Time PCR и 
секвенатор AB3130xl 
•Полупола с височина 7.5 mm. Ямките са с капацитет от 200 μl и имат нисък ръб около 
горната част, което предотвратява случайното кръстосано замърсяване 
•Лесна за запечатване с фолио. Цифрово-буквена ориентация A 12 (горе-дясно), 
черен принт. Размери, съгласно SBS стандарт 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Без наличието на Малка/голяма опаковка 

900122 DNAse, RNAse, DNA и PCR инхибитори 10 бр./ 10 х 10бр. 

 
 

 Покривно фолио за плаки AMPLIsealTM  
•AMPLIseal™ е нестерилно, самозалепващо, оптично фолио, отличаващо се със 
своята ниска автофлуоресценция, особено в дължината на вълната, критична за Real 
Time PCR 
•Фолиото се състои от 51 μm дебела полипропиленова обвивка с висока акрилатна 
адхезивност, осигуряваща надеждно прилепване на фолиото към микроплаката и по 
този начин се минимизира изпарението без да бъдaт повлияни PCR реакциите или 
измерванията на флуоресценцията. Адхезивният слой се предпазва от полиестерен 
пласт, който лесно се премахва, благодарение на двойната си перфорация  
•Подходящи за PCR микроплаки с поличка и други подобни стандартни микроплаки 
за Real Time PCR.  Без DNAse, RNAse, DNA и PCR инхибитори 
•Greiner Bio-one GmbH 

 
Кат. № Температурна устойчивост Размери дълж/ ширина Опаковка 

676040 Минус 20°С + 110°С 141.3 x 79.4 mm 100бр. 

 

Покривно алуминиево фолио SILVERsealTM  
•Алуминиево самозалепващо се фолио, покрито с акрилатен адхезив 
•Идеален за PCR експерименти, за съхранение на материали и активни агенти 
•Без DNAse, RNAse, DNA и PCR инхибитори  
•Greiner Bio-one GmbH 

 
Кат. № Температурна устойчивост Стерилни Опаковка 

676090 Минус 80°С + 110°С Не 100бр. 

 
 

 

Фолио за ELISA плаки EASYsealTM  
•Самозалепващо се прозрачно РЕТ фолио, предпазващо пробите от изпарение и 
замърсяване 
•Пoдходящо за оптични измервания и съхранение на плаки с проби, за 96- ямкови 
ELISA плаки и други с подобни плаки със стандартни размери 
•Greiner Bio-one GmbH 
 

Кат. 
№ 

Температурна 
устойчивост 

Дължина mm/ширина mm/ 
дебелина μm 

Стерилни Опаковка 

676001 Минус 20°С + 60°С 141.3/79.4/25  Не 100бр. 

676061 Минус 20°С + 60°С 141.3/79.4/25 Да 100бр. 
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Прозрачно фолио за 96-ямкова плака 
•Прозрачно фолио за микроплаки, многоямкова плака и микротитърна плака.  
•Минимизира риска от замърсяване или разливане на реагента по време на ЕLISA 
или PCR процедури или замърсяване от епруветка на епруветка и от плака на плака. 
Предпазваща пробата от изпарение  
•Перфорирана лента широка 5 mm от двете страни спомага, предпазващата хартия 
да се отлепи лесно от фолиото. Препоръчва се да се използва "валяк", за по-добро 
прилепване на фолиото към плаката 
•100 бр/опак 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Приложение Без наличието на Температурна 
устойчивост 

900300 ELISA и PCR DNAse, RNAse, DNA и PCR 
инхибитори 

Минус 70°С + 95°С 

900301 QPCR Минус 70°С + 95°С 
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 Спектрофотометрични кювети 

•Кювети от полистирен за еднократна употреба, съвместими с повечето 
спетрофотометри. Максимална стойност на отклонение при абсорбция ± 1% 
•ВИС кюветите са израбoтени от ПС диапазон от 340 до 800nm. 
•УВ/ВИС кюветите са изработени от PMMA диапазон от 280 до 800nm. 
•Оптичен лъч: 10 mm. Размери: 12.55 x 12.65 x 44.55 mm (± 0,1 mm) 
•Две оребрени страни за лесна идентификация и манипулация 
•Опаковка - кутия от експандиран полистирен 5х100 бр. 
•DELTALAB S.L.  
 

Кат. № ВИС Кат. № УВ/ ВИС 

302100 1.5 ml 303103 1.5 ml 

302400 2.5 ml 303101 2.5 ml 

302000 4.5 ml 303102 4.5 ml 

303100 4.5 ml с четири прозрачни стени за флуорометър 
 

  
 

 Aнализаторна кювета Хитачи 2.5 ml 
•Изработени от полистирен 
•Външен ø - 16.75 mm 
•Височина – 22.8 mm 
•Работен обем – 2.5 ml 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Обем Опаковка Голяма опаковка 

900020 2.5 ml 1000 бр. 6х1000 бр. 

 
 

 Анализаторна кювета Сисмекс 0.5ml 
•Изработени от полистирен 
•Външен/вътрешен ø - 10/7.94 mm 
•Височина - 30 mm 
•Работен обем – 0.5ml 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Обем Опаковка Голяма опаковка 

910026 0.5 ml 2000 бр 10х2000 бр. 
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 STAR FROST® Адхезивни предметни стъкла  
•Хидрофобни стъкла, с дебелина 1 mm и скосени ъгли. Чисти, без белтъци и с 
висока разделителна способност. Имат бяла площ за надписване (едностранно), 
устойчива за повечето лабораторни химикали (не показват ивици или фоново 
оцветяване). Свободни от ДНК-аза и РНК-аза 
•Едностранната обработка със силан, осигурява клетъчно-тъканната адхезия и 
подпомага формирането на ковалентни връзки между тъканите и стъклото 
•Те са подходящи за молекулна хибридизация, не е необходимо промиване с 
хромна киселина. Срок на годност - 14 месеца от датата на производство. 
•Стандарт ISO 8037/1DELTALAB S.L. 

Кат. № Размери Опаковка Голяма опаковка 

A100018 26 x 76 mm 50 бр. 20х50 бр. 

 
 

EUROTUBO®  Предметни стъкла 
•Прозрачни и предварително почистени  
•Стандартни размери от 26 x 76 mm (± 0.2) и дебелина 1.1 mm (± 0.1)  
•Вакуумирана опаковка, която предпазва от замърсяване 
•Подходящи за рутинни анализи 
•Срок на годност - 24 месеца от датата на производство 
•DELTALAB S.L. 

Кат. № Описание Опаковка Голяма опаковка 

D100001 нематиран край 50 бр. 50х50 бр. 

D100003 матиран край 50 бр. 50х50 бр. 

  
 

  

 

 EUROTUBO®  Покривни стъкла 
•Предназначени за защита на пробата и обектива  
•Изработени от чисто, предварително измито стъкло. Дебелина: 0.13 - 0.16 mm  
•Поставени са в кутия, която е във вакуум опаковка. 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат.№ Размери, mm  Малка опаковка Голяма опаковка 

D101818 18 x 18 200 бр. 5 x 200 бр. 

D102222 22 x 22 200 бр. 5 x 200 бр. 

D102424 24 x 24 200 бр. 5 x 200 бр. 

D102432 24 x 32 100 бр. 10 x 100 бр. 

D102450 24 x 50 100 бр. 10 x 100 бр. 

D102460 24 x 60 100 бр. 10 x 100 бр. 

 
 

   

 

 Кутии за микроскопски стъкла 
•Кутии за стъкла от гладък полиетилен с безцветен капак. Без номерация 
•Лесно поставяне една над друга 
•DELTALAB S.L. 

 
Кат.№ Описание Размери, mm Бр/опаковка 

19276.1 25 бр. стъкла 105х88х32 48 

19277.1 50 бр. стъкла 200х88х32 24 
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 Транспортна кутия за микроскопски стъкла 
•Изработени от полипропилен за предпазване на стъклата при транспорт. 
Отделенията oсигуряват плътно поставяне и няма риск от увреждане на стъклата. 
Лесно затваряне с щракване 
•Да не се използва за течни проби  
•При изпращане по пощата се препоръчва, кутиите да се поставят в специални 
пликове 
•DELTALAB S.L. 

 
Кат. № Брой стъкла в кутия Размери mm Бр/опаковка 

19923 1 80 х 40 х 6 50 

979930 2 84 x 71 x 6 250 

19924 3 84 х 99 х 6 10 

 
 

Кутии за микроскопски стъкла бежови 
•Икономични кутии за съхранение и транспорт на 25, 50 или 100 предметни стъкла. 
Изработени от ABS в бежов цвят. Снабдени са с етикети с номерация на дъното 
на кутията и на вътрешната страна на капака (без 19276.В). Специално 
моделирани за осигуряване на добра стабилност, когато са подредени стъклата 

•Сигурно затваряне и лесно отваряне 
•DELTALAB S.L. 

 
Кат. № Брой стъкла в 

кутия 
Размери mm Голяма опаковка 

19276.B 25 93 x 87 x 32 5/200 бр. 

19277.B 50 200 x 89 x 32 2/100 бр. 

19278.B 100 200 x 170 x 32 5/50 бр. 

 
 

 Система за оцветяване на предметни стъкла 
•Изработена от полиоксиметилен. Цвят черен. Системата се състои от ваничка, 
капак и бял перфориран статив за поставяне и изсушаване на предметни стъкла 
•Защитена от теч, устойчива на алкохоли и ксилоли (без феноли) 
•Да не се използва в микровълнова печка 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат.№ Размери Количество 

191101 100х87х51 mm 1 бр. 

 
 

 

Кошница за предметни стъкла (25 бр) 
•Кошничка със сгъваема дръжка, изработена от полиоксиметилен, устойчива на 
алкохоли и ксилоли (без феноли). Черен цвят, за 25 броя предметни стъкла 
•Може да се използва и за оцветяване с ваничка к.н.191101 
•Да не се използва в микровълнова печка 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат.№ Размери Количество 

191100 91х79х38 mm 1 бр. 
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Полистиренови епруветки с обло дъно 
•Полистиренови епруветки, устойчиви до 7500 х g 
•Директива 98/79 ЕС, DELTALAB S.L.  

 
Кат. № Размери mm Обем ml Плик/Голяма опаковка 

300500 11х55 3 2000 бр/ 2х2000 бр. 

300300 11х70 4 1000 бр/ 3х1000 бр. 

300800.1 12х75 5 1000 бр/ 4х1000 бр. 

 
 

 
 

Епруветки от ултрапрозрачен полипропилен 
•Автоклавируеми епруветки от ултрапрозрачен полипропилен  
•Устойчиви на центрофугиране до 15000 х g 
•Директива 98/79 ЕС, DELTALAB S.L 

 
Кат. № Размери mm Обем ml Плик/Голяма опаковка 

400800 12х75 5 1000 бр/ 4х1000 бр. 

400705 16х100 10 500 бр/ 5х500 бр. 

 
 

 
 

Полистиренови епруветки с тапа 
•Удароустойчиви епруветки от полистирен 
•Устойчиви на центрофугиране до 7500 х g 
•Директива 98/79 ЕС, DELTALAB S.L  
 

Кат. № Размери mm Обем ml Височина mm Плик/Голяма опаковка 

300702 13х75 5 83,4 1000 бр/ 4х1000 бр. 

300903 16х95 10 105,2 500 бр/ 4х500 бр. 

300907 16х100 11 109,6 500 бр/ 4х500 бр. 
 

 
 
 
 

 

Стерилни епруветки  
•Стерилни епруветки от полистирен, прозрачни и облодънни 
•Директива 98/79 ЕЕС 
•Nuova Aptaca S.r.l. 
 

Кат. № Размери 
mm 

Обем 
ml 

Етикет Индивидуална 
опаковка 

Малка 
опаковка 

Голяма 
опаковка  

1038/TE/SG 12х86 5 Да Не 5/ 500 2000 

1009/TE/SG/CS 16х100 10 Да Да 1 1000 

10363/SG 16х150 20 Не Не 100 800 
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EUROTUBO® 12 ml епруветка с капачка  
•Прозрачни епруветки, с обло дъно и стоящи. Зелена винтова капачка от полиетилен. 
Размер 15х102 mm. Препоръчителен обем 12 ml. 
•Устойчиви на центрофугиране –полистирол до 7,500xg полипропилен до 15000xg 
•Полистиреновите епруветки са подходящи за отчитане на мътност 
•Стерилните са индивидуално опаковани в прозрачна опаковка 
• Директива 98/79 ЕС, DELTALAB S.L. 

 
Кат. № Материал Стерилни Малка/Голяма опаковка 

301403 Полистирол Не 250бр./ 6 х 250 бр. 

301402 Полистирол Да 250бр./ 6 х 250 бр. 

401402 Полипропилен Да 250бр./ 6 х 250 бр. 

401403 Полипропилен Не 250бр./ 6 х 250 бр. 

    
 

 

 

Kонични епруветки EUROTUBO®  15 ml и 50 ml 
•Епруветки от прозрачен полипропилен с конично дъно. 
•Външна градуировка през 0.5 ml за 15 ml епруветки и през 5 ml за 50 ml епруветки. В 
комплект със сини полиетиленови винтови капачки с вътрешна еластична обтурация 
за херметично затваряне  

•Устойчивост при центрофугиране 15 ml -  стерилни 5.000 xg и  нестерилни 7.000 xg; 
50 ml - стерилни 7.000 xg  и нестерилни 12.000 xg 

•Нестерилните модели са автоклавируеми при 121 °C с развинтена капачка 
•Директива 98/79 ЕС, DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Обем ml Стерилни  Стоящи Малка/Голяма опаковка 

429910 15 не не 500 бр. 

429920 15 да не 100 бр/ 5х100 бр. 

429946 15 да не инд. опак./ 500 бр. 

429901 50 не да 500 бр. 

429927.10 50 да да 100 бр/ 5х100 бр. 

429900 50 не не 500 бр. 

429926 50 да не И/О/ 500 бр. 

429926.10 50 да не 100 бр/ 5х100 бр. 

 
 

 Епруветки 0.5 ml, тип Vitatron 
•Автоклавируеми епруветки от полипропилен, градуирани 
•Oтварят се и се затварят с една ръка 
•Устойчиви са на центрофугиране до 14000 xg 
•DELTALAB S.L. 

 
Кат. №  Размери Ø х В. mm Малка опаковка Голяма опаковка 

900118 7.87х 31.8 1000 бр. 12 х 1000 бр. 
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 Микроепруветки 0.5 ml  

•Автоклавируеми епруветки от ултрачист полипропилен. С матова зона за 
надписване на епруветката и капачката 

•Свободни от RNAаза, DNAаза и PCR инхибитори 
•Градуирани от 0.1 до 0.6 ml през 100 µl  
•Устойчиви на центрофугиране до17000 xg 
•Могат да сe използват от –80ºC до 121ºC  
•Отварят се и се затварят с една ръка. Капачките са лесни за пробиване 
•DELTALAB S.L. 

 
Кат. №  Размери Ø х височина mm Малка опаковка Голяма опаковка 

4092.1N 30 x 8 1000 бр. 10 х 1000 бр. 
 

  

 

Микроепруветки с прикрепена капачка  
•Автоклавируеми епруветки тип Епендорф, изработени от полипропилен, с място за 
надписване и прикрепена плоска капачка 

•Епруветките могат да бъдат отваряни и затваряни с една ръка 
•DELTALAB S.L. 
 
№ Кат. №  Обем ml Граду 

ирани 
Устойчиви Опаковки х бр. Производител 

1 200400Р 1.5 Да до 121ºC 12х500 DELTALAB S.L. 

2 18166 1.5 Не до 130ºC 8х1000 Vacutest Kima 

3 1003/G 1.5 Да –0 - 121ºC 10х1000 Nuova Aptaca  

4 4092.7N 2.0 Да –20 - 121ºC  10х500 DELTALAB S.L. 

 
 

 
 

Микроепруветки без ДНаза, РНаза   
•Автоклавируеми епруветки изработени от ултрачист полипропилен 
•Градуирани с матова зона за надписване 
•Артикул с кат. №4092.3N e без наличието на ДНКаза, РНКаза, ДНК и PCR 
инхибитори 
•Прикрепена плоска капачка, позволяваща работа с една ръка 
•DELTALAB S.L. 

 
№ Кат. № Температурна  

устойчивост 
 Обем 

ml  
Размери, 

mm 
Центрофу 

гиране 
 Малка/ Голяма 

опаковка 

1 4092.3N –90 - 121ºC 1.5 ml 10.7/39.1 20000 xg 500 бр/ 10х500 бр. 

2 4092.6N –90 - 121ºC   2.0 ml 11/40 17000 xg 500 бр/ 10х500 бр. 

 
 

1 2 

3 4 

1 

2 
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 Криоепруветки 2 ml, градуирани, стоящи 
•Епруветки с външна винтова резба, изработени от прозрачен полипропилен, 
устойчиви на температура от минус 196°С до 121°С 
•Облодънни епруветки, стоящи с външна звездовидна основа  
•Цветна винтова капачка 
•Свободни от ДНаза, РНаза, човешка ДНК, тежки метали, пирогенни и не са 
цитотоксични 
•Възможност за дейтаматричен или линеен код върху Cryo.sTM 
•Плик от 100 броя, голяма опаковка 5 х 100 бр. с бели инсърти 150 бр. и маркер 
•Директива 98/79 ЕС 
•Greiner Bio-one GmbH 
 

Кат. № Цвят на 
капачката 

 Описание 

126261 натурален*  обем (ml) до 2,2 

126263 натурален  Ø мин/  Ø макс/ вис 
(mm) 

12.4/13.1/47.3 

126277 зелен  звездовидна основа + 

126278 жълт  дъно обло 

126279 син  резба външна 

126280 червен  стерилни + 

*Без място за надписване, а останалите артикули са с място за надпис 
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Контейнер 30 ml 
•Kонтейнери с капачки на винт от полипропилен  
•Размери Ø на основата/ височина – 35/ 38 mm 
•Стерилните артикули са индивидуално опаковани (И/О) 
•Директива 98/79 ЕС, Nuova Aptaca S.L,  

 
Кат. № Стерилни Капачка цвят Капачка Опаковка 

2030/P Не Светло синя Незавинтена  600 бр.  

2030 Не Светло синя Завинтена 600 бр. 

2030/SG Да Червена Завинтена  И/О 400 бр. 

 
 

 

Контейнери 30 ml с полипропиленова капачка 
•Контейнери с бяла, винтова, полипропиленова (ПП) капачка. Не стерилните 
контейнерите от ПП са автоклавируеми до 121°С 

•Директива 98/79 ЕС, DELTALAB S.L 
 

Кат. № Размери - Ø на 
основата х Вис 

Стерилни Материал на 
контейнера 

Опаковка 

409202 24.8х91.6 mm Не ПП 400 бр. 

409222.О 24.8х91.6 mm Етилен оксид ПП И/О 400 бр. 

309202 25.1х92.5 mm Не ПС 400 бр. 

309222.О 25.1х92.5 mm Етилен оксид ПС И/О 400 бр. 

 
 

 

Контейнери за проби 60 ml  
•Стерилни контейнери с червени винтови капачки от полистирен  
•Градуирани, с място за надписване и индивидуално опаковани  
•Препоръчителен обем 50 ml и максимален 60ml 
•Директива 98/79 ЕС, DELTALAB S.L  
 

№ Кат. № Размери - Ø на 
основата х Вис mm 

Материал Брой в 
опаковка 

1 309526 39.3 x 66.0 Полистирен 750 

2 409526G 38.8 x 66.1 Полипропилен 750 

 
 

 Контейнери за проби  
•Контейнери от полипропилен с винтови капачки от ПЕ  
•Градуирани до 100 ml с място за надписване 
•Препоръчителен обем 125 ml и максимален 150ml 
•Стерилните контейнери са индивидуално опаковани 
•Директива 98/79 ЕС 

 
№ Кат. № Размери - Ø на 

основата х Вис mm 
Произво 

дител 
Капачка Брой в 

опаковка 

1 409726 48.3 х 74.3 Deltalab Червена 350 

2 2120/Т 58.0 х 72.0 N. Aptaca Синя 400 
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 Контейнер с лъжичка 18 ml за фецес 
•Контейнери от полистирен с тапа и лъжичка за фекални проби 
•Размери Ø/ височина – 22/ 63 mm. Обем 18 ml  
•Директива 98/79 ЕС, Nuova Aptaca s.r.l 
 

Кат. № Стерилни Капачка Малка/ голяма опаковка 

1011/SG/CS Да Червена Инд. опаковани/ 1000 бр. 

1011/SG Да Червена 250бр/ 4 х 250 бр. 

1011 Не Синя 250бр/ 6 х 250 бр. 
 

  

 

Контейнери с винтова капачка  200 ml 
•Контейнер от полипропилен, градуиран до 175 ml и поле за надпис 
•Винтова капачка от полиетилен  
•Директива 98/79 ЕС 
•Nuova Aptaca s.r.l. 
 

Кат. № Размери Ø х 
височина 

Стерилни Капачка Малка/ голяма опаковка 

2220/SG 64 X 93 mm Да Червена Инд. опаковани/ 200бр.  

2220 64 X 93 mm Не Синя 600 бр. 
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Връхчета (типчета, наконечници) 0.1 - 10 µl 
•Универсални връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121°C, безцветни, 
кристални, градуирани, тип Gilson® 
•Кутия от полипропилен с прозрачна основа и прозрачен капак на панти, 
автоклавируема до 121°C 
•Съвместими с (не изключва и други марки): Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Dsg®, 
Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL® 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат.№  Стерилни  Филтър Без Малка/Голяма опаковка 

200024 Не Не Метал Плик 1000 бр/ 20 х 1000 бр. 

327-19 Да Да Метал, РНаза  
ДНаза, пироген 

Кутия 96 бр/ 10 х 96 бр. 

 

 
 

 
 

Връхчета 0.1 - 10 µl, удължени, градуирани  
•Универсални връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121°C. Имат 
удължена форма, остър връх, безцветни, кристални, градуирани, тип Gilson®. 
Перфектни за пипетиране в дълбоки съдове 
•Кутия от полипропилен с прозрачна основа и прозрачен капак на панти, 
автоклавируема до 121°C 

•Съвместими с (не изключва и други марки): Gilson®, Socorex®, Eppendorf®, Biohit®, 
Nichiryo®, Finnpipette®, Dsg®, Elkay®, Genex®, Jencons®, HTL®. 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат.№ Стерилни Филтър Без Малка/Голяма опаковка 

301-01 Не Не Метал Плик 1000 бр/ 15х1000 бр. 

301-01R Не Не Метал Кутия 96 бр/ 10 х 96 бр. 

301-01FR Да Да Метал, РНаза  
ДНаза, пироген 

Кутия 96 бр/ 10 х 96 бр. 
 

 
 

 
 
 
 

Връхчета за автоматична пипета с обем 0.5-20 μl 
•Универсални типчета от полипропилен, автоклавируеми до 121°C, кристални, 
безцветни и скосени върхове  
•Кутия от полипропилен с прозрачна основа и прозрачен капак на панти, 
автоклавируема до 121°C 
•Съвместими с (не изключва и други марки): Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, 
Dsg®, Elkay®, Finnpipette®, Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL® 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат.№ Стерилни Филтър Без Малка/Голяма опаковка 

 301-11 Не Не Метал Плик 1000 бр/ 20х1000 бр. 

  327-37R Да Да Метал, РНаза  
ДНаза, пироген 

Кутия 96 бр/ 10 х 96 бр. 
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Връхчета с обем до 20 µl 
•Безцветни връхчета, изработени от ултрачист полипропилен, прозрачни и с 
oтлична водонепроницаемост. Автоклавируеми, свободни от латекс изделия 
•Кутия от полипропилен с прозрачна основа и прозрачен капак на панти 
•Съвместими с Eppendorf®, Gilson®, Socorex®, Nichiryo® и други 
•Директива 98/79 ЕС, Nuova Aptaca s.r.l. 
 

Кат. № Стерилни Филтър Без Опаковка 

1402/Е Не Не Метал Плик 10 х 1000 бр. 

1402/Е/SG Да Не Метал Плик 5бр х 1000 бр. 

4402/Е Не Не Метал Кутия 10 х 96 бр. 

4402/Е/SG  Да Не Метал Кутия 10 х 96 бр. 

9504 Да Да Метал, RNase 
DNase, пироген 

Кутия 10 х 96 бр. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Връхчета с обем 5-200 µl тип Eppendorf 
•Универсални жълти връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121ºC, тип 
Eppendorf® 

•Кутия със синя основа и прозрачен капак, изработена от автоклавируем до 121°C 
полипропилен 

•Съвместими с (не изключва и други марки): Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, 
Dsg®, Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL® 

•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Стерилни Без Малка опаковка Голяма опаковка 

200009 Не Метал Плик 1000 бр. 25 х 1000 бр. 

200009R  Не Метал Кутия 1 х 96   10 х 96 бр. 

 
 

Стерилни връхчета тип  Gilson 
•Универсални връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121 ºC, тип  Gilson®.  
•Кутия от безцветен полипропилен с капак на панти, автоклавируема до 121ºC 
•Съвместими с (не изключва и други марки): Gilson®, Eppendorf®, Dsg®, Elkay®, 
Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, HTL®, Socorex® serie Akura 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят на връхчето Обем µl Филтър Без Опаковка 

327-24 безцветен 100 Да Метал, RNase 
DNase, пироген 

Кутия 10 х 96 бр. 

327-34R безцветен 200 Да Метал, RNase 
DNase, пироген 

Кутия 10 х 96 бр. 

 

Връхчета с обем 300 µl тип Biohit 
•Универсални  безцветни връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121ºC, тип 
Biohit ® 

•Кутия със синя основа и прозрачен капак, изработена от автоклавируем до 121°C 
полипропилен 

•Съвместими с (не изключва и други марки): Biohit®, Gilson®, Finnpipette®, 
Labsystems® и други 

•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Стерилни Без Малка опаковка Голяма опаковка 

200074 Не Метал Плик 1000 бр. 25х 1000 бр. 

199076RС Не Метал Кутия 1 х 96   10 х 96 бр. 
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Връхчета за автоматични пипети 
•Нестерилни връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121ºC 
•Отлична водонепроницаемост и обтекаемост. Без метал 
•Директива 98/79 ЕС 
•VACUTEST KIMA s.r.l. 
  

Кат. № Обем (µl) Цвят Тип връхче Малка/ Голяма опаковка 

18260 5-200 жълт Gilson Плик 1000бр/ 25 х 1000 бр. 

18170 200 жълт Eppendorf Плик 1000бр/ 25 х 1000 бр. 

18172 1000 син Eppendorf Плик 1000бр/ 10 х 1000 бр. 
 

 *Връхчетата са съвместими и други пипети 
 

 

Връхчета с обем 1000µl  тип Gilson 
•Универсални връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121ºC, тип Gilson®  
•Кутия от безцветен полипропилен, с капак на панти и автоклавируема до 121 ºC 
•Съвместими с (не изключва и други марки):  Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, DSG®, 
Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Socorex®, HTL®.  
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят на 
връхчето 

Стерилни Филтър Без Опаковка 

200080.1 син Не Не метал Плик 10 х 1000 бр. 

327-16 безцветен Да Да Метал, RNase 
DNase, пироген 

Кутия 10 х 96 бр. 

 
 

 

 

 

Връхчета с обем 1000 µl  тип Eppendorf 
•Универсални връхчета от полипропилен, автоклавируеми до 121ºC, тип Eppendorf 
•Кутия от безцветен полипропилен, с капак на панти и автоклавируема до 121 ºC 
•Съвместими с (не изключва и други марки): Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, DSG®, 
Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Menarini® 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят на 
връхчето 

Стерилни Филтър Без Опаковка 

200012 син Не Не метал Плик 10 х 1000 бр. 

327-30R безцветен Да Да Метал, RNase 
 DNase, пироген 

Кутия 10 х 96 бр. 

 
 

 Връхчета за автоматична пипета 1 – 5 ml 
•Нестерилни универсални сини връхчета от полипропилен,  автоклавируеми до 
121ºC, тип Socorex® 
•Автоклавируема кутия от полипропилен с мраморен цвят със здрава основа и 
прозрачен плъзгащ се капак 
•Съвместими с (не изключва и други марки) Gilson®, Nichiryo® 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Без Опаковка Голяма опаковка 

200083 Метал 250 бр/ плик  8 х 250 бр. 

200083R Метал 50 бр/ кутия 4 х 50 бр. 
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Aвтоматични пипети с изхвърлящ тип Handrop 
•Едноканална вариабилна пипета с дигитален дисплей. Лека с ергономичен дизайн 
и бутон за изхърляне на връхчето 

•Прецизно настройване на желания обем 
•Лесно калибриране и поддръжка 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Диапазон µl Стъпка µl 

770005 0.1 - 2.5 0.05 

770000 0.5 - 10 0.1 

770080 2 - 20 0.5 

770050 10 - 100 1 

770070 20 - 200 1 

770060 100 - 1000 5 

770040 200 - 1000 5 

770110 1000 - 5000 50 

 
 

 

Осемканална пипета 
•Осемканална вариабилна пипета с дигитален дисплей. Лека с ергономичен дизайн 
и бутон за изхърляне на връхчето 

•Прецизно настройване на желания обем 
•Лесно калибриране и поддръжка 
•DELTALAB S.L. 

 
Кат. № Диапазон µl Стъпка µl 

770210 0.5 - 10  0.1 

770240 50 - 300  5.0 
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Пипети Пастьор, градуирани 
•Пипети от полиетилен 
•Стерилните пипети са 5 бр/плик или индивидуално опаковани (И/О) 
•Пипетите 1ml са градуирани на 0.25-0.5-0.75-1.0ml и 1ml има 23 капки 
•Пипетите 3ml са градуирани на 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0ml и 1ml има 21 капки 
•Директива 98/79 ЕС, Nuova Aptaca s.r.l 
   
№ Кат. №  Стерилни  Обем на стъбло/ 

общ обем 
Опаковка Голяма опаковка 

 1  1501 Не 1/5 ml 500 бр/плик 3000 бр. 

 2 1501/SG Да 1/5 ml 5 бр/плик  2000 бр. 

 3 1501/SG/CS Да 1/5 ml И/О 1700 бр. 

 4  1502 Не 3/7 ml 500 бр/плик 3000 бр. 

 5  1502/SG Да 3/7 ml 5 бр/плик 2000 бр. 

 6 1502/SG/CS Да 3/7 ml  И/О / 500 
бр/плик 

1500 бр. 

 
 

 Пипети пастьор градуирани до 3ml  
•Изработени от прозрачен, инертен и с ниска плътност полиетилен 
•Обем на стъблото 3ml, обем на балончето 3.2ml. Обемна толерантност: ±10% 
•Стерилните пипети са в прозрачна индивидуална опаковка 
 

Кат. № Стерилни  Градуирани Малка/голяма 
опаковка 

Производител 

200006 Не До 3 ml 500бр/ 10 х 500 бр. DELTALAB S.L. 

200037 Да До 3 ml 500бр/ 6 х 500 бр. DELTALAB S.L. 

184338* Да До 3 ml 1000 бр. Vacutest Kima srl 

*) Директива 98/79 ЕС 
 

 Серологични пипети, стерилни с филтър 
•Изработени от кристален полистирен, с цветен филтър за лесна идентификация, 
стерилизирани с облъчване, за еднократна употреба 
•Черна градуировка – ярка и постоянна 
•Еднокомпонентни, прецизност >98% (сертифицирана, съгласно ASTM E934) и ISO 
12771), пълно освобождаване 
•Без ДНаза, РНаза, пироген, не са цитотоксични (ISO 10993-5) и не са хемолитични 
(ISO 10993-4).  
•Индивидуална опаковка тип „пил-пак“ без влакна и лента за лесно отваряне 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Обем ml Отрицателна 
градуировка 

Опаковка Голяма опаковка 

900030 1 Не 500 бр. 4 х 500 бр. 

900032 2 Не 500 бр. 4 х 500 бр. 

900034 5 Да 250 бр. 4 х 250 бр. 

900036 10 Да 200 бр. 4 х 200 бр. 

900041 25 Да 100 бр. 4 х 100 бр. 
 

3 

3 4 

2 1 

№ 1, 2, 3 

№ 4, 5 

№ 6 
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Кутия с капак за 81 епруветки 1.5-2.2ml 
•Полипропиленова кутия, съставена от две части, основа с флуоресцентен цвят и 
прозрачен капак. Основата е с неподвижен статив за съхранение на 81 
микроепруветки и криоепруветки (1.5 – 2.2 ml) с Ø до 12.5 mm и височина 50 mm. 
Буквено-цифровата мрежа, отпечатана върху основата на кутията и горната край 
на стените ѝ, спомага за по-лесна идентификация на пробите.  
•Размери на кутията с поставен капак: 133х133х53 mm 
•Устойчивa до -196°C и автоклавируемa до 121°C 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Флуоресцентни цветове 

U9950-CAM жълт 

U9950-CN безцветен 

U9950-CAN oранжев 

U9950-CR червен 

U9950-CV зелен 

 
 

 Кутия с капак на панти за микроeпруветки  
•Кутия с капак на панти от полипропилен, автоклавируема, за съхранение на проби 
до минус 90 ºC. Съхранява микроепруветки от 1.5 до 2 ml и криоепруветки 2 ml 
•Кутията е с буквено-цифрово обозначение за по-лесна идентификация 
•Предлагат се прозрачни и във флуоресцентни цветове 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят  Размери mm Позиции 

М-510 безцветeн 140 x 153 x 53 100 

М-511 зелен 140 x 153 x 53  100 

М-512 розов 140 x 153 x 53  100 

 
 

 Статив с 80 позиции  
•Стативи със странични дръжки за лесна работа. Изработени от автоклавируем 
полипропилен, за съхранение на проби в хладилник до минус 80 ºC 
•За епруветки с диаметър до 11 mm, 80 места (5 х 16 реда) 
•Буквено-цифрово обозначение за по-лесна идентификация 
•Стативите могат да се използват самостоятелно или с полупрозрачни кутии (кат. 
№ M-011.1).  
•Съвместими с диспенсер Gilson FC80 
•Предлагат се в различни цветове 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят Размери mm Бр/опак 

M-010.2 неутрален 225х65х27 5 

М-010.5 син 225х65х27 5 

М-010.6 червен 225х65х27 5 

М-010.7 зелен 225х65х27 5 
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96-ямкова кутия със статив за PCR епруветки 
•Кутия с цветен статив и прозрачен капак без панти 
•Изработенa от автоклавируем полипропилен, устойчив от -90ºC до +121ºC 
•Буквено-цифрово обозначение за по-лесна идентификация 
•Съвместими с 96 епруветки 0.2ml, стрипове от 8 или 12 епруветки 
•Предлагат се в различни цветове 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. № Цвят Размери mm Бр/опак 

M-550 син 225х85х15 5 

М-551 жълт 225х85х15 5 

М-552 розов 225х85х15 5 

М-553 зелен 225х85х15 5 

 
 

 Универсален статив за епруветки 
•Стативи с кръгли отвори, изработени от бял полипропилен, автоклавируеми до 
121°C 
•Размери - 240х103х65 mm 
•Страничен панел с буквено-цифрово обозначение 
•Доставят се разглобени, лесни за сглобяване 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. №   Ø на епруветките Места за епруветки 

W-014 13mm (6х15) 90 епруветки 

W-015 16mm (5х12) 60 епруветки 

W-016 20mm (4х10) 40 епруветки 

W-017 25mm (3х8) 24 епруветки 

W-018 30mm (3х7) 21 епруветки 

 
 

 Универсален статив за епруветки 
•Изработен от полипропилен, автоклавируем до 121ºC 
•С този статив всички епруветки се инкубират при една и съща температура 
•Буквено-цифрово обозначение за лесна идентификация 
•Доставя се разглобен. Лесно се сглобяват и подреждат един върху друг, когато не 
са натоварени.  
•Предлагат се в бял, жълт, син или червен цвят, като за това към каталожния номер 
се добавят съответно 00, 04, 06, 10. 
•5 бр/плик 
•DELTALAB S.L. 
 

Кат. №   Ø на епруветките Размери/mm Места за епруветки 

19563 Микро 262.0 х 108 х 45 (4х25) 100 епруветки 

19564 13mm 246.5 х 104 х 60 (6х15) 90 епруветки 

19565 16mm 246.5 х 104 х 70 (5х12) 60 епруветки 

19566 20mm 246.5 х 104 х 70 (4х10)  40 епруветки 

19567 25mm 296.5 х 124 х 85 (4х10)  40 епруветки 

19568 30mm 300.0 х 111 х 83 (3х8)   24 епруветки 
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Контейнер за отпадъци 50л/ 12.5 кг 
•Картонен контейнер, със странични дръжки и подсилени ръбове, за 
съхранение и изхвърляне на отпадъци, клас II, твърди и полутвърди отпадъци 
(без игли) с определена влажност, подходящи за инсенерация. Максимален 
товар 12.5 кг 
•Външна част от подсилен картон и вътрешна LDPE торба с дебелина > 55 µm 
•Надпис и текст за опасен отпадък на торбата и контейнера 
Два вида затваряне: един на торбата, който предотвратява неприятните 
миризми и елиминира риска от зараза и втори начин за окончателно затваряне 
•В съответствие с UN ADR 3291 и NFX 30507 
 
 

Кат. №   Размери д/ш/в (mm) Обем (L) Бр/опак 

Hos-50L.CB.LACE 355/ 263/ 485 50 10 

 

 
 Индикаторна лента за автоклав 

•Самозалепваща се лента от полупрозрачна хартия с дебелина от  0,15 до 0,17 
mm в зависимост от модела 
•Залепва на пластмаса, метал, хартия, плат, картон и др. 
•Остава закрепена до 18 месеца 
•Подходяща за стерилизация с пара 
•Зелените ивици се превръщат в тъмно кафяви в зависимост от времето, 
температурата и наситеността на парата 
•При 121⁰C - 10 min, при 134⁰C - 2 min  
•DELTALAB S.L. 

 
Кат. №   Размери mm Бр/ опаковка 

191052 Д/ Ш - 50/ 19 8 

 
 

 Чували за автоклав 
•Чували за автоклав устойчиви до 121°C 
•Обозначени с надпис и символ за опасен отпадък   
•Интрукции за употреба на пет езика  
•При автоклавиране, не затваряйте чувалите 
•DELTALAB S.L. 
 
Кат. № Размери см Обем л. Материал Брой 

200310 30х60 12 ПП 500 

200100 50х75 34 ПЕ 100 

200312 60х75 49 ПП 200 

200318 75х90 100 ПП 100 
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 Дървени шпатули 
•Шпатули без мирис и вкус, с гладка повърхност от висококачествена 
дървесина с леко заоблени ръбове 
•Поддържат висока якост на опън 
•Стерилните модели са стерилизирани с етилен оксид и са с инструкция за 
употреба 
•Директива 93/42/ЕЕС 
 

Кат. №   Стерилни  Размер Малка 
опаковка 

Голяма 
опаковка бр. 

Производител 

441142 НЕ 15/1.8см 100 бр. 50х100 DELTALAB  
441242.2 ДА 15/1.8см И/О, 500 бр. 4х500 DELTALAB 

4002/SG/CS/L ДА 15/1.7см И/О 500 Nuova Aptaca 

 
 

 Полистиренови шпатули 
•Шпатули без мирис и вкус, с кремав цвят и заоблени ръбове 
•Поддържат висока якост на опън. По-гъвкави от дървените 
•Разполагат с място за пръст  
•Стерилните модели са стерилизирани с етилен оксид и са индивидуално 
опаковани 
•Стерилните модели са с инструкции за употреба 
•Размери: 16 x 2.0 см 
•Директива 93/42/ЕЕС. DELTALAB S.L.,  
 

Кат. №   Описание  Малка опаковка Голяма опаковка 

441142.1 нестерилни 250 бр. 6 х 250 бр. 

441142.2 стерилни, И/О 500 бр. 4 х 500 бр. 

 
 

 
 
 
 
 

Нитрилни ръкавици, неталкирани 
•За еднократна употреба, нестерилни, без талк, без протеини и сини 
•Предлагат се в диспенсерна опаковка с отвор отгоре 
•Микротекстура от външната страна за по-лесно захващане 
•Профилирани в края към китката, не се навиват 
•Три пъти по-устойчиви от латексовите ръкавици, водоустойчиви 
•Антистатични и ергономични 
•Дезинфекцирани с хлор от вътрешната страна и гладки отвътре 
•Да се използват при температура от -20⁰C до 50⁰С 
•Подходящи за употреба в хранителната индустрия 
•Ниво на защита, клас III, отговаря на европейските стандарти и директиви 
•Директива 93/42 ЕЕС, Директива PPE 89/686/EEC, Eвропейски стандарт ЕN 
420, EN 374, EN 455, EN 388. DELTALAB S.L., 
 

Кат. №   Размери  Опаковка  Голяма опаковка 

4020NSP XS (5-6) 100 бр. 10х100 бр. 

4020NP S (6-7) 100 бр. 10х100 бр. 

4020NM M (7-8) 100 бр. 10х100 бр. 

4020NG L (8-9) 100 бр. 10х100 бр. 
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Джарове от HDPE с винтова капачка   
•Джар широко гърло от  полупрозрачен HDPE с черна винтова капачка и 
уплътнение. Стерилизирани чрез облъчване. 
•Стерилните са индивидуално опаковани. 
•DELTALAB S.L. 
 
Кат. №   Стерилни Ø на гърлото mm Обем ml Бр/опаковка 

202802 Не 54  250 125 

202802.1 Да 54 250 125 

202803 Не 67 500 120 

202823.1 Да 67 500 120 

202818 Не 86 1000 50 

202828G Да 86 1000 50 
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