
ser ipet tor ®

Dispensador  para  f rascos

Preciso, robusto e econômico.

seripettor®

seripettor® pro

seripettor® e seripettor® pro são os inovador-

es dispensadores para frascos da BRAND 

com um design especial. Eles são uma al-

ternativa econômica para o uso rotineiro em 

laboratório.

NOVO!
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seripettor® · seripettor® pro

Modelos
Os dois modelos, seripettor® e seripettor® pro, estão disponíveis para simpli-
ficar suas rotinas de dispençação. Estes dispensadores podem ser utilizados 
em uma grande variedade de aplicações – dispensando tampões, meios de 
cultura, soluções de vitaminas, ácidos, bases, soluções salinas e muitos 
solventes polares.
Mesmo em casos especias pode ser utilizado; por exemplo, o dispensador 
seripettor® pode trabalhar com meios de cultura (agar) até um máximo de 
60 ºC, enquanto o dispensador seripettor® pro pode ser utilizado para dis-
pensar muitos óleos essenciais.

Faixa de operação: seripettor®

– Soluções aquosas
Rotineiramente usados, os tampões biológicos e 
detergentes, agentes antiespumantes, meios de 
cultura, soluções de vitaminas e outros podem ser 
dispensados. Peróxido de hidrogênio também pode 
ser dispensado.

Meios de cultura devem ser dosificados a uma 
temp. máx. de 60 °C.

– Ácidos
Permite dosificar ácidos de baixa concentração e 
ácidos não oxidantes.

– Soluções alcalinas
Os componentes do instrumento são compatíveis 
com soluções alcalinas, como NaOH, KOH e
amônia.

– Solventes polares
por ex. solventes polares como etanol, metanol, 
acetilacetona, etc.

Faixa de operação: seripettor® pro

O dispensador seripettor® pro extende a faixa de operação, 
incluindo a dispensação de

– ácidos concentrados como HCl
– solventes polares como acetona
– óleos essenciais
– Reagentes sensíveis a UV

Para encontrar informações sobre o dosificador mais adequado 
ao seu meio específico de uso, consulte o guia na página 24 ou 
entre em contato com a BRAND.

Apl icação e  manuse io

Dosificação em série

O tubo flexível de dosificação 
com dispositivo de segurança 
facilita muito a dosificação de 
grandes séries (é conectado 
ao bloco de válvulas através 
de um adaptador).

Operação com uma mão

Para dispensar, pressione 
suavemente sobre o pistão. 
A ação elevatória automática 
de uma mola empurra o pistão 
para cima. Esta ação automa-
ticamente enche a unidade de 
dosificação.

Dosificação de líquidos estéreis

1. Acople o bloco de válvulas  com tubo de aspiração no frasco 
e cubra com a tampa. Coloque o filtro estéril autoclavável 
(0,2 µm) na parte anterior do seripettor® e esterilize em auto-
clave a 121 °C.

2. Em bancada estéril, remova a tampa do bloco de válvulas, 
encaixe uma nova unidade de dosificação estéril e monte o 
conjunto. Pronto! A dosificação já pode ser feita!
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seripettor® · seripettor® pro

Bloco de válvulas
Se acopla diretamente a fras-
cos com rosca GL45. Adap-
tadores adicionais permitem o 
trabalho em praticamente todos 
os frascos de reagentes.
(Confira a linha de adaptadores 
disponíveis na página 18.)

Olhando de per to . . .

Ajuste de capacidade
O curso serrilhado permite 
um ajuste rápido e exato do 
volume desejado. O volume 
selecionado pode ser facil-
mente lido.

Unidade de dosificação 
substituível
Caso haja contaminação 
do êmbolo por cristalização 
ou  depósitos, a unidade 
de dosificação pode ser fa-
cilmente substituída a um 
baixo custo. Uma unidade 
de dosificação sobres-
salente incluída grátis!

Unidade de bombeamento 
com mola elevatória
A ação automática de uma 
mola elevatória empurra o 
pistão para cima, enchendo 
automaticamente a unidade 
de dosificação.

O design dos dispensadores seripettor® torna possível a 
troca, pelo usuário, de qualquer parte quando necessário, 
com rapidez e sem o uso de ferramentas. O trabalho de 
limpeza e manutenção é reduzido ao mínimo.

Tampa para o tubo 
de dispensação
Por pressão ou rosca, 
dependendo do modelo

Materiais de construção seripettor® seripettor® pro

Unidade de bombeamento PC PPO/PEI (para proteção UV)

Mola elevatória spring steel (aço p/mola) Hastalloy (inox)

Unidade de dosificação* PE/PP PE/PP

Bloco de válvulas* PP PP

Válvulas* PP/EPDM ETFE/vidro borosilicato/Al2O3/Pt-Ir

Tubo de dispensação* PP PTFE/ETFE/FEP/PFA/vidro borosilicato/Al2O3/Pt-Ir

Tubo de enchimento* PP Tubo de enchimento telescópico, FEP/PTFE

Tampa do tubo de dispensação* Tampa de pressão, PP Tampa rosca, PP

* partes em contato com o meio
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Limitações 
de uso seripettor® seripettor® pro

pressão de vapor máxima 500 mbar máxima 500 mbar

densidade máxima 2,2 g/cm3 máxima 2,2 g/cm3

temperatura 15 a 40 °C 15 a 40 °C

meios de cultura (agar) até 60 °C

viscosidade instrumento de 2 ml: 1000 mm2/s instrumento de 2 ml: 1000 mm2/s

instrumento de 10 ml: 150 mm2/s instrumento de 10 ml: 150 mm2/s

instrumento de 25 ml: 75 mm2/s instrumento de 25 ml: 75 mm2/s

Tabe la  de  esco lha  de  dos i f icadores

A tabela acima apresenta testes feitos antes do momento desta publicação. Siga sempre as instruções do manual de operações do 
instrumento, assim como as especificações de uso dadas pelo fabricante do reagente. Além dos produtos químicos presentes nesta 
tabela, outros podem ser dosificados, tais como uma variedade de soluções salinas, orgânicas e inorgânicas (p.ex., soluções tampão 
biológicas), detergentes biológicos e meios para cultura de células. Caso você necessite de informações referentes a outros químicos 
não presentes nesta lista, contate a BRAND. Esta edição: 0309.

Observação: seripettor® e seripettor® pro
não são indicados para HF. A dosificação 
de ácido fluorídrico somente pode ser feita 
pela Dispensette®  HF (página 17).

seripettor® · seripettor® pro · Tabela de escolha de dosificadores

Reagente

Acetaldeído +

Acetilacetona + +

Acetofenona +

Acetona +

Acetonitrila +

Ácido acético (glac.), 100% +

Ácido acético, 5% + +

Ácido acético, 96% +

Ácido acrílico +

Ácido adípico + +

Ácido bórico, 10% + +

Ácido bromídrico +

Ácido clorídrico, 37% +

Ácido cloroacético +

Ácido crômico, 50% +

Ácido fórmico, 100% +

Ácido fosfórico, 85% +

Ácido glicólico, 50% + +

Ácido hexanóico + +

Ácido iodídrico + +

Ácido lático + +

Ácido monocloroacético +

Ácido nítrico, 10% +

Ácido oxálico + +

Ácido peracético +

Ácido pirúvico + +

Ácido propiônico + +

Ácido salicílico + +

Ácido sulfúrico, 10% + +

Ácido tartárico +

Acrilonitrila +

Agar (60 °C) +

Álcool alílico + +

Reagente

Álcool amílico (pentanol) + +

Álcool benzílico +

Álcool isoamílico +

Alumínio cloreto + +

n-Amil acetato +

Aminoácidos + +

Amônio cloreto + +

Amônio fluoreto + +

Amônio hidróxido, 30% 
(amoníaco)

+ +

Amônio sulfato + +

Anilina +

Bário cloreto + +

Benzaldeído +

Benzil cloreto +

Benzilamina +

Butanodiol + +

1-Butanol +

n-Butil acetato +

Butilamina +

Cálcio carbonato + +

Cálcio cloreto + +

Cálcio hidróxido + +

Cálcio hipoclorito + +

Cloroacetaldeído, 45% +

Cobre sulfato + +

Cumeno (isopropil benzeno) +

Dietilenoglicol + +

Dimetil sulfóxido (DMSO) +

Dimetilanilina +

Etanol + +

Etil metil cetona + +

Fenol +

Reagente

Formaldeído, 40% + +

Formamida + +

Glicerol + +

Glicol (etilenoglicol) + +

Hexanol +

Hidrogênio peróxido, 35% +

Isobutanol (álcool isobutílico) + +

Isopropanol (2-propanol) + +

Metanol + +

Metil benzoato +

Metil propil cetona +

Óleo mineral +

Óleos essenciais +

Piperidina +

Piridina +

Potássio cloreto + +

Potássio dicromato + +

Potássio hidróxido + +

Potassio hidróxido em etanol + +

Potássio permanganato + +

Prata acetato + +

Prata nitrato + +

Propilenoglicol (Propanodiol) + +

Salicilaldeído +

Sódio acetato + +

Sódio cloreto + +

Sódio dicromato + +

Sódio fluoreto + +

Sódio hidróxido, 30% + +

Sódio hipoclorito + +

Uréia + +

Zinco cloreto, 10% + +

Zinco sulfato, 10% + +
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seripettor® · seripettor® pro · Informações técnicas

Unidades de  dos i f icação

Para seripettor® e seripettor®

pro. Estéril ou não estéril
Êmbolo (PE), cilindro (PP).

descrição unidade por embalagem ref.

2 ml, não estéril 3 7045 00

10 ml, não estéril 3 7045 02

25 ml, não estéril 3 7045 04

2 ml, estéril (embalado individual.) 7 7045 07

10 ml, estéril (embalado individual.) 7 7045 06

25 ml, estéril (embalado individual.) 5 7045 08

ser ipet tor®

Itens de série:

Cada seripettor® acompanha um tubo de dosificação, um tubo de aspiração, unidade de 
dosificação sobressalente e adaptadores em PP (GL 45/32 e GL 45/S40).

capacidade
ml

graduação
ml

E*  ±
% µl

CV* 
% µl

ref.

0,2 - 2 0,04 1,2 24 0,2 4 4720 120

1  -  10 0,2 1,2 120 0,2 20 4720 140

2,5  -  25 0,5 1,2 300 0,2 50 4720 150

In formações técn icas

Acessór ios e  Peças  de  Repos ição

ser ipet tor® pro
Itens de série:

Cada seripettor® acompanha um tubo de dosificação, um tubo de aspiração, unidade de 
dosificação sobressalente, ferramenta de montagem e adaptadores em PP (GL 45/32 e 
GL 45/S40).

capacidade
ml

graduação
ml

E*  ±
% µl

CV* 
% µl

ref.

0,2 - 2 0,04 1,2 24 0,2 4 4720 420

1  -  10 0,2 1,2 120 0,2 20 4720 440

2,5  -  25 0,5 1,2 300 0,2 50 4720 450

* Calibradas por vertido 'Ex'. Estes limites de erro referem-se ao volume nominal impresso sobre o instrumento
(= volume máximo), obtidos a igual temperatura (20 °C) do instrumento e da água destilada, com manuseio regular, 
sem sacudidas. E = exatidão, CV = coeficiente de variação.

Tubo f lex íve l  de 
dos i f icação

Para seripettor® e seripettor®

pro. Espiralado, comprimento 
de aprox. 800 mm, com dis-
positivo de segurança.
Embalagem com 1 unidade.

volume nominal ref.

2 + 10 ml 7045 22*

25 ml 7045 23*

* Não é apropiado para Peróxido.

(Outras peças de reposição e acessórios podem ser encontrados no manual de uso.)

NOVO!

N O V O !
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Tubo de dos i f icação
ser ipet tor®

Em PP. Inclui tampa de fecha-
mento e válvula de saída em 
EPDM. Emb. com 1 unidade.

descrição ref.

Ponta fina (2 ml) 7045 18

Standard (10 + 25 ml) 7045 20

Conjunto  de  vá lvu las
ser ipet tor®

1 válvula de entrada (corpo 
da válvula + anel O-ring), 
1 válvula de saída e 2 juntas.

ref. 6790

seripettor® · seripettor® pro · Acessórios e Peças de Reposição

Unidade de bombeamento 
ser ipet tor®

PC, mola elevatória em aço 
inoxidável.
Embalagem com 1 unidade.

descrição ref.

2 ml 7045 41

10 ml 7045 42

25 ml 7045 44

Válvu la  de  asp i ração
ser ipet tor® pro

Válvula de aspiração com 
junta. Emb. com 1 unidade.

descrição ref.

2 + 10 ml 6697

25 ml 6698

Tubo de dos i f icação
ser ipet tor® pro

PP. Com válvula e selo inte-
grados.
Embalagem com 1 unidade.

descrição ref.

2 ml 7079 15

10 ml 7079 16

25 ml 7079 18

(1)  Adaptador  para  tubo de 
dos i f icação ser ipet tor® pro

PP. Com junta. 
Embalagem com 1 unidade.

ref. 6208

(2) Adaptador para válvula de 
enchimento ser ipet tor® pro

PP. Com junta. 
Embalagem com 1 unidade.

ref. 6707

Unidade de bombeamento
ser ipet tor® pro

PPO. PEI (proteção UV).
Mola elevatória em Hastaloy 
(aço inoxidável).
Embalagem com 1 unidade.

descrição ref.

2 ml 7045 51

10 ml 7045 48

25 ml 7045 49

Tubos de asp i ração
ser ipet tor®

Em PP. Modelo autoclavável 
com anéis O-ring adicionais.

comprimento
mm

unidade por embalagem ref.

250 2 7045 32

500 2 7045 34

250, com anel o-ring 1 7045 36

500, com anel o-ring 1 7045 38

Tubos te lescóp icos de 
asp i ração ser ipet tor® pro

Em FEP. Ajustam-se a vários 
tamanhos de frascos.
Embalagem com 1 unidade.

volume nominal
ml

Ø exterior
mm

comprimento
mm

ref.

2 + 10 6 70-140 7042 02

125-240 7042 03

195-350 7042 08 

250-480 7042 01

25 7,6 170-330 7042 04

250-480 7042 05

Solicitar separadamente os adapta-
dores para tubo de dosificação!

Solicitar vávulas de enchimento 
separadamente!

Veja na pág. 18 os 
adaptadores para 
frascos disponíveis


