Produto: ASPIRADORES ou PIPETADOR (PI-PUMP)
Modelo: ASPIRADOR P/PIPETAS AZUL ATÉ 02ML
ASPIRADOR P/PIPETAS VERDE ATÉ 10ML
ASPIRADOR P/PIPETAS VERMELHO ATÉ 25ML
Apresentação: Unitário
Embalagem: Individual
Fabricante: CITOTEST
Pais de origem: CHINA
Registro ANVISA: ISENTO RDC - 185 22/10/2001
Descritivo Técnico:
Os Aspiradores (Pi-Pump) são confeccionados em plástico tipo polipropileno (PP) rígido, possui roldana para
fazer a sucção regulada de líquidos e dispositivo para liberação rápida, na parte inferior possui um bocal de
borracha com estrias internas para uma melhor fixação da pipeta.
Confeccionada em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas.
Fácil desmontagem que facilita a limpeza dos componentes.
ASPIRADOR P/PIPETAS ATÉ 02ML - AZUL - Bocal: 7mm - Comprimento: 160mm;
ASPIRADOR P/PIPETAS ATÉ 10ML - VERDE - Bocal: 8mm - Comprimento: 160mm;
ASPIRADOR P/PIPETAS ATÉ 25ML - VERMELHA - Bocal: 8mm - Comprimento: 187mm.
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Utilização:
O Aspirador (Pi-Pump) é usado em laboratórios de analises ou de pesquisas e em indústrias, para fazer a aspiração de forma regulada de reagente ou líquidos biológico em conjunto com pipetas plásticas ou de vidro.
Encaixar o Aspirador Pi-Pump no bocal da pipeta de maneira que a mesma fique com sua graduação de frente para o usuário, coloque a ponta da pipeta em contato com o reagente ou amostra à ser pipetada, com o
polegar gire a roldana para fazer a aspiração do reagente ou amostra desejada até o volume necessário. Para
dispensar a amostra aperte o dispositivo que se encontra em baixo da roldana.

Instruções de operação

Coloque a pipeta no bocal do ASPIRADOR (PI-PUMP) com uma ligeira pressão.
Isto garante um ajuste seguro. Extremo cuidado deve ser tomado ao inserir
pipetas descartáveis ou pipetas de vidro porque tem a possibilidade de quebra.
Para soltar a pipeta basta puxar ligeiramente.
Para manter uma boa vedação e livre da ação do pistão, é recomendado que o
embolo seja lubrificado, de tempos em tempos com silicone.
Faça o seguinte:
1) Gire a roldana (1) e o pistão serrilhada subira ou descera;
2) O pistão (2) subindo vai aspirar a posicao (3);
3) O pistão (3) deve estar lubrificado;
4) Volte a montar na ordem inversa.
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