
 

 



 

 

As ponteiras de micropipeta descartáveis são feitas de polipropileno (PP), material polimérico 

transparente de alta qualidade importado, que é feito com alta precisão e são usadas com 

micropipetas. 

 

 Ponteiras de pipeta universais e com filtro; 

 Capacidade de volume das ponteiras: 0,1ul - 1000ul; 

 Adaptável a várias pipetas como Gilson, Eppendorf e outras marcas; 

 Ponteiras de pipeta de alta qualidade com parede interna lisa, que evitam vazamentos e 

resíduos de amostra e são resistentes a altas temperaturas; 

 Nenhuma sililação, nenhum ácido nucleico e nenhum inibidor de PCR presentes na superfície; 

 Livre de DNA'se, RNA'se, DNA humano e pirogênio; 

 Disponível a granel (pacote) e em rack; 

 Esterilizadas por óxido de etileno (E.O) ou radiação gama. 

 

 

 



 

PONTEIRAS 10 ul COM FILTRO:  

 10 ul (microlitros) com filtro; 

 Livre de DNA'se, RNA'se, DNA humano e pirogênio. 

 

 

 

 

 

 

Item/código Modelo 

 

Volume Cor Embalagem Especificação embalag. 

BAF0010-N-B-LS C/filtro, baixa 

retenção, pré-

esterilizado 

0.5-10ul Natural Pacote 1000 ponteiras/pct, 

20 pcts/caixa. 

BAF0010-N-R-S C/ filtro, pré-

esterilizado 

0.5-10ul Natural Rack 96 ponteiras/rack, 10 

racks/pct, 5 pct/caixa. 

 

 

PONTEIRAS 20 ul COM FILTRO:  

 20 ul (microlitros) com filtro; 

 Livre de DNA'se, RNA'se, DNA humano e pirogênio. 

 

 

 

 

 

 

Item/código Modelo 

 

Volume Cor Embalagem Especificação embalag. 

BAF0020-N-B-LS C/filtro, baixa 

retenção, pré-

esterilizado 

1-20ul Natural Pacote 1000 ponteiras/pct, 

20 pcts/caixa. 

BAF0020-N-R-S C/ filtro, pré-

esterilizado 

1-20ul Natural Rack 96 ponteiras/rack, 10 

racks/pct, 5 pct/caixa. 



 

PONTEIRAS 100 ul COM FILTRO:  

 100 ul (microlitros) com filtro, graduada em 10ul e 50ul. 

 Livre de DNA'se, RNA'se, DNA humano e pirogênio. 

 

 

 

 

 

 

Item/código Modelo 

 

Volume Cor Embalagem Especificação embalag. 

BAF0100-N-B-LS C/filtro, baixa 

retenção, pré-

esterilizado 

10-100ul Natural Pacote 1000 ponteiras/pct, 

20 pcts/caixa. 

BAF0100-N-R-S C/ filtro, pré-

esterilizado 

10-100ul Natural Rack 96 ponteiras/rack, 10 

racks/pct, 5 pct/caixa. 

 

 

PONTEIRAS 200 ul COM FILTRO:  

 200 ul (microlitros) com filtro, graduada em 10ul, 50ul e 100ul. 

 Livre de DNA'se, RNA'se, DNA humano e pirogênio. 

 

 

 

 

 

 

Item/código Modelo 

 

Volume Cor Embalagem Especificação embalag. 

BAF0200-N-B-LS C/filtro, baixa 

retenção, pré-

esterilizado 

10-200ul Natural Pacote 1000 ponteiras/pct, 

20 pcts/caixa. 

BAF0200-N-R-S C/filtro, pré-

esterilizado 

10-200ul Natural Rack 96 ponteiras/rack, 10 

racks/pct, 5 pct/caixa. 



 

 

PONTEIRAS 1000 ul COM FILTRO:  

 1000 ul (microlitros) com filtro; 

 Livre de DNA'se, RNA'se, DNA humano e pirogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item/código Modelo 

 

Volume Cor Embalagem Especificação embalag. 

BAF1000-N-B-LS C/filtro, baixa 

retenção, pré-

esterilizado 

10-1000 

ul 

Natural Pacote 1000 ponteiras/pct, 

20 pcts/caixa. 

BAF1000-N-R-S C/ filtro, pré-

esterilizado 

10-1000 

ul 

Natural Rack 96 ponteiras/rack, 10 

racks/pct, 5 pct/caixa. 

 

  



 

 

 

 
 

Ningbo Bio Sciences CO.,LTD. é uma subsidiária da EZ MEDLAB, 

que é um centro de pesquisa científica de médio e alto nível e consumíveis 

experimentais, tratamento de líquidos, microbiano e cultura de células, 

processamento de amostras, reagentes e outras linhas de produtos. 

Entre eles, os consumíveis experimentais e o tratamento de líquidos têm sido 

amplamente reconhecidos no mercado pela excelente qualidade de seus produtos. 


