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PETTE fix e vario 
/// Manuseio simples de líquidos para volumes fixos e variáveis

Ótima ergonomia combinada com um desempenho preciso: 

As pipetas IKA podem ser usadas para muitas aplicações dentro de seu laboratório. 

A codificação por cores simplifica a seleção da pipeta adequada. A resistência ao 

impacto, raios UV e produtos químicos garante uma dosagem confiável. As pipetas 

IKA PETTE também são autoclavaveis. Isso garante uma operação sem falhas, precisa 

e segura.



Design Ergonômico

As pipetas IKA são entregues incluindo suportes intercambiáveis   

em diferentes formas e materiais, o que garante o bom encaixe na 

palma da mão. O baixo atrito e a leveza da mola garantem uma 

pipetagem precisa e ergonômica; sem qualquer esforço.

 

É possível ajustar o volume usando o botão multifuncional. Além 

disso, a ponteira pode ser ejetada, independentemente da mão 

utilizada, enquanto o ajuste de volume pode ser travado por 

segurança.  

Construção Durável

O cone da ponta e o pistão são revestidos com um diamond like 

carbon de alta qualidade(DLC). O design é funcional e minimalista.

Esta combinação garante pipetas particularmente robustas e con-

fiáveis para o uso diário..

CERTIFICADO DE QUALIDADE 
Você receberá sua IKA PETTE Tirar "e vario" com um 
certificado de qualidade individual (QC) e o certificado de 
calibração de acordo com a norma ISO 8655.

3 | PETTE fix e vario



4 | PETTE fix e vario

Um grande display

O visor mostra os volumes definidos em caractere de fácil leitura.

O posicionamento do visor permite a leitur mesmo durante  

pipetagem. 

Calibração amigável 

O software IKA usado para planejar executar e gravar os testes de 

calibração das IKA PETTE fix e vario é simples e fácil de usar. 

Manutenção Simples

A unidade de volume com pistão e vedação pode ser desmontada e

limpa em apenas alguns passos bem simples. Quando o  ajuste for 

necessário, poderá ser feito sem qualquer ferramenta adicional.



Resumo PETTE fix e vario

PETTE FIX NO. IDENT. VOLUME MAX. PONTEIRA

5 μl 0020011219 10 μl

10 μl 0020011220 10 μl

20 μl 0020011221 200 μl

25 μl 0020011222 200 μl

50 μl 0020011223 200 μl 

100 μl 0020011224 200 μl

200 μl 0020011225 200 μl

250 μl 0020011226 1000 μl

500 μl 0020011227 1000 μl

1000 μl 0020011228 1000 μl

PETTE VARIO NO. IDENT. VOLUME MAX. PONTEIRA

0,1 – 2 μl 0020011210 10 μl 

0,5 – 10 μl 0020011211 10 μl 

2 – 20 μl 0020011213 200 μl

10 – 100 μl 0020011214 200 μl 

20 – 200 μl 0020011215 200 μl

100 – 1000 μl 0020011216 1000 μl

0,5 – 5 ml 0020011217 5 ml

1 – 10 ml 0020011218 10 ml
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Produtos Adicionais

Os seguintes equipamentos estão disponíveis para que você possa 

melhorar o desempenho em seu laboratório: 

Matrix Orbital 
Thermoshaker 
NO. IDENT. 0030000627

G-L 
Centrifuga 
NO. IDENT. 0030000774  

ElectraSyn 2.0 Package 
Kit Eletroquímico 
NO. IDENT. 0020008980

Acessórios PETTE fix e vario

IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA
Rua Alfredo da Costa Figo, n°. 102, Jardim Santa Cândida

Campinas – SP CEP 13087-534 – Brasil

Telefone : (19) 3772-9600

vendas@ika.net.br

LINEA Suporte de Pipeta

Montagem segura para acesso  fácil as 
pipetas.  
NO. IDENT. 0020018987

Ponteiras

As ponteiras IKA vem com ou sem 
filtro. Elas possibilitam a dispensação 
da amostra de forma precisa e com alta 
reprodutibilidade. Disponíveis de 0,1 ul 
a 10 ml. 
NO. IDENT. 5 μl: 0020017830

Software de Calibração das Pipetas

Um software para a calibração de pipetas 
fácil de usar no planejamento, execução e 
gravação de todos os testes de calibração.
NO. IDENT. 0020022141


