Pipetas Mecânicas
Tacta®
Equilíbrio Perfeito

Pipetas Mecânicas Tacta®
Já considerou a experiência geral
do utilizador na pipetagem? Nós já.
A Sartorius orgulha-se de apresentar a Tacta®, a pipeta
mecânica premium com excelente conforto e fiabilidade.
A Tacta® torna a pipetagem fácil e segura, enquanto
produz resultados continuamente precisos e fiáveis.
Na Sartorius, ouvimos os nossos clientes e combinamos
as suas opiniões com nossa vasta experiência e P&D
de última geração para criar o design excecionalmente
equilibrado da Tacta®. A Tacta® foi concebida para ser
confortável nas suas mãos e é fácil e confortável de
usar. Todos os materiais utilizados para a Tacta® foram
cuidadosamente selecionados e cada componente é
concebido para ir ao encontro dos mais altos padrões.

	Para mais informações, visite
www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/
mechanical-pipettes/tacta

A Experiência Tacta® Equilíbrio Perfeito

----

	Confortável de segurar devido à alça ergonomicamente concebida
	As baixas forças de pipetagem e ejeção da ponta reduzem o risco de
perturbações dos membros superiores relacionadas com o trabalho
(WRULD)
	O sistema exclusivo Sartorius Optilock® oferece flexibilidade para ajuste
de volume e bloqueio
	Ejeção de ponta controlada e suave com a nova tecnologia Sartorius
Optiject®
	Ajuste de calibração para fornecer resultados precisos para vários tipos
de líquido
	Fácil de limpar, com apenas três peças para desmontar
	Resultados fiáveis, mesmo durante longos períodos de pipetagem

	Para mais informações, visite
www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/
mechanical-pipettes/tacta

Sinta o Conforto
Ergonomia Superior
A Tacta® encaixa-se suavemente na mão graças
à sua alça concebida ergonomicamente e ao
seu gancho para o dedo. A Tacta® é fácil de
se utilizar e excecionalmente confortável de
segurar. A Tacta® facilita a sua carga de trabalho
e protege-o do esforço, mesmo quando pipeta
durante longos períodos do seu dia de trabalho.
O design exclusivo da alça e do gancho para os
dedos permite que a pipeta repouse levemente
na sua mão, sem a necessidade de segurar a
alça com força.

	Para mais informações, visite
www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/
mechanical-pipettes/tacta

Ajuste de volume

Ecrã grande e nítido

Ajuste da calibração

Utilize a funcionalidade Sartorius
Optilock® para evitar mudanças
acidentais de volume durante a
pipetagem. Mantenha pressionado
o botão de bloqueio de volume com
uma mão e ajuste o volume com
a outra e, em seguida, solte para
bloquear ou, com uma mão apenas,
deslize o bloqueio de volume para
cima, ajuste o volume e deslize para
baixo para bloquear novamente.
A escolha está nas suas mãos.

O ecrã grande e fácil de ler ajuda-o
a ver todos os quatro dígitos do
volume definido à distância sem
forçar os olhos. O volume é fácil de
ler, mesmo quando a pipeta está
inclinada, eliminando a necessidade
de virar a cabeça para uma posição
desconfortável.

A Tacta® é muito fácil de ajustar, para
vários tipos de líquido, usando uma
chave de ajuste simples. A escala de
ajuste mostra o grau de ajuste. Ao
anotar esse valor para um líquido
específico, pode reutilizar essa
configuração em qualquer altura.
O ajuste de calibração fácil garante
resultados precisos com uma
variedade de líquidos.

Optilock®

O volume é fácil de ler, mesmo quando a pipeta está inclinada.

Ajuste da calibração

Baixas forças de pipetagem,
carregamento da ponta e ejeção
As forças necessárias para um ciclo
de pipetagem, desde a fixação
da ponta até à pipetagem e,
finalmente, a ejeção da ponta, são
excecionalmente baixas com Tacta®,
protegendo-o de WRULD.

Optiload

A funcionalidade Optiload, com
cones de ponta com mola em
ambos os modelos de canal único e
multicanal, protege o carregamento
da ponta com vedação perfeita e
força mínima. Consequentemente,
o Optiload também garante
uma ejeção suave da ponta para
proteger a mão.
A ejeção suave da ponta é favorecida
adicionalmente pelo Sartorius
Optiject®, a funcionalidade de ejeção
da ponta macia e com alavanca que
permite que a ponta se desprenda de
uma forma suave e controlada com
pouca força.

Protegido contra a Contaminação
Limpeza Fácil
A Tacta® é a pipeta mais rápida e fácil
de limpar do mercado, com apenas
três partes a serem desmontadas
para limpeza, não sendo necessárias
ferramentas para a desmontagem.
A Tacta® também pode ser esterilizada
a vapor ou autoclavada como está,
sem desmontagem. Também possui
alta resistência aos raios UV e
produtos químicos.

O design inteligente da Tacta® requer que
apenas três peças sejam desmontadas para
limpeza, tornando o tempo de desmontagem
da Tacta ® significativamente menor do que
os seus concorrentes. Isso torna a limpeza
da pipeta uma tarefa fácil e conveniente
para qualquer pessoa e simplifica a rotina
de manutenção. A limpeza regular irá garantir
resultados fiáveis e prolongar a vida útil
da pipeta.

Filtros Safe-Cone
Os filtros Safe-Cone substituíveis,
usados em cones de ponta de pipeta,
atuam como barreiras para evitar
que os aerossóis e fluidos da amostra
contaminem os componentes
internos da pipeta. O ejetor de
filtro Safe-Cone exclusivo permite
a remoção de filtros usados sem
o contacto humano com filtros
contaminados.

Os filtros Safe-Cone estão
disponíveis para todos os modelos
Tacta® maiores que 10 µl e oferecem
um método de baixo custo para
reduzir a contaminação. Os filtros
devem ser trocados regularmente
e sempre após aspiração excessiva.

Obtenha Resultados Fiáveis
Precisão Comprovada
O gráfico seguinte ilustra como a
precisão dos resultados da pipetagem
é afetada ao longo do tempo ao
utilizar várias pipetas. A Tacta®, que é
concebida até o último detalhe para
criar uma experiência de pipetagem
confortável, produziu resultados
consistentemente precisos durante
um período de teste de três horas.

Precisão dos resultados testados durante um período de três horas utilizando quatro
pipetas de vários fabricantes. O teste foi realizado por um laboratório independente
de acordo com a norma ISO 8655, utilizando pipetas de 1000 µl com pontas de
1000 µl dos respetivos fabricantes.

Dicas e serviços das pipetas da Sartorius
Complete a experiência Tacta® com
pontas de pipetas originais da Sartorius.
As pontas Optifit e as pontas filtrantes
Safetyspace® são projetadas para
se encaixarem perfeitamente na sua
pipeta Tacta®, permitindo a máxima
exatidão e precisão.
A Sartorius também fornece serviços
de manutenção, reparação e calibração
de pipetas em todo o mundo. Entre em
contacto com o centro de serviço ou
com o escritório Sartorius mais próximo
para obter os serviços.

Informações para encomendas
Tacta
Código de
encomenda

Canais

Intervalo
de volume (µl)

Filtros Safe-Cone

Padrão Plus

Pontas Optifit*
(µl)

Pontas de filtro
Safetyspace®* (µl)

LH-729010

1

■

0,1-3

–

–

10

10

LH-729020

1

■

0,5-10

–

–

10

10

LH-729030

1

■

2-20

721014

–

200

20

LH-729050

1

■

10-100

721008

721018

200

120

LH-729060

1

■

20-200

721007

721017

200

200

LH-729070

1

■

100-1.000

721006

721016

1.000

1.000

LH-729080

1

■

500-5.000

721005

721015

5.000

5.000

LH-729090

1

■

1.000-10.000

721005

721015

10.000

–

LH-729120

8

■

0,5-10

–

–

10

10

LH-729130

8

■

5-100

721008

721018

200

120

LH-729140

8

■

30-300

721007

721017

350

300

LH-729220

12

■

0,5-10

–

–

10

10

LH-729230

12

■

5-100

721008

721018

200

120

LH-729240

12

■

30-300

721007

721017

350

300

* As pontas de baixa retenção estão disponíveis em volumes até 1200 µl.

Armazenamento das pipetas
Quando a Tacta® não estiver a ser
utilizada, deve ser armazenada
na posição vertical para evitar
contaminação das superfícies de
trabalho. O suporte compacto
do carrossel, concebido para seis
pipetas, é ideal para economizar
espaço na bancada.

O suporte linear é projetado para
todas as pipetas mecânicas e
eletrónicas da Sartorius. A solução
mais simples é prender os portapipetas na parte frontal de uma
prateleira. Todas as Tacta®s são
fornecidas com porta-pipetas.

Suportes de pipetas
Código de encomenda

Item

LH-725630

Suporte de carrossel para 6 pipetas mecânicas

725620

Suporte linear

LH-727640

Porta-pipetas

	Para mais informações, visite
www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/
mechanical-pipettes/tacta
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