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TEFLON BEVONATÚ TÁRGYLEMEZEK 
IMMUNFLUORESZCENS VIZSGÁLATOKHOZ 

 

Az IMMUNO-CELL INT belga cég a TEFLON  diagnosztikai tárgylemezek legnagyobb gyártója. A 

TEFLON   bevonatú tárgylemezeket az immunofluoreszcein 

vizsgálatokhoz használják, Virológiai, Szerológiai, 

Mikrobiológiai és Szövettani laboratóriumokban. 

Ezek a tárgylemezek a legmagasabb minőségű mikroszkópos 

igényeket is kielégítik, két alapvető jellemzőjük alapján: 

 Különleges hidrofób teflon bevonata megakadályozza a 

keresztszennyeződéseket és megnöveli a vizsgálandó 

minta térfogatát, 

 Teflon bevonatú lyukak felszínének megfelelő minősége lehetővé teszi a vizsgált antigén 

egyenletes eloszlását és a felülethez való erősebb kötődését. 

A hidrofób és a nedvesíthetőségi tulajdonság jól kimutatható a tárgylemezre felvitt csepp szögeinek 

mérésével. A BLACK TEFLON  tárgylemezre felvitt anyag 150°–ban hidrofób módon csepp 

formátumban vizsgálható, ellentétben az üveg tárgylemezeken, ahol 8°-ban vonja be a felületet. 

Tárgylemezek általános jellemzői: 

 A  BLACK TEFLON  tárgylemez vastagsága: 1,0-1,2 mm, mérete: 76x26 mm (Európai standard) 

 A tárgylemezek bevonata 90º-ban finomra csiszoltak, gömbölyített sarokkal. 

 A tárgylemezek vége lehet nem írható és írható felületű, színes háttérrel. 

 Lehetséges színek: 

fekete  kék  zöld  sárga  szürke  fehér  narancs 

 

 Alap rendelési szín: fekete  Kiszerelés: 100 db/doboz 

 Fekete bevonatos tárgylemez  Minimális rendelés:   100 db 

 Színes bevonatos tárgylemez  Minimális rendelés: 1000 db 
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LATEX ÉS RPR TESZTKÁRTYÁK 

61.821.02 

Fekete matt fóliás karton kártya 

6 zöld ovális gyűrűvel (30x21 mm) 

Fehér írható mezővel 

Kártya méret: 75x118 mm 
 

61.820.02 

Fekete fényes fóliás karton kártya 

6 piros ovális gyűrűvel (30x21 mm) 

Fehér írható mezővel 

Kártya méret: 75x118 mm  

61.815.00 

Fehér fényes PVC kártya 

6 matt fekete koronggal ( 25 mm) 

Kártya méret: 60x95 mm 
 

61.816.00 

Fehér fényes PVC kártya 

6 piros gyűrűs, matt fehér koronggal ( 25 mm) 

Kártya méret: 60x95 mm 
 

61.890.10 

„RPR-Carbon” kártya (dombornyomásos) 

Fehér matt fóliás kártya, 10 dombornyomott, piros 

gyűrűs koronggal ( 18 mm) 

Kártya méret: 75x124 mm  
61.898.10 

„RPR” kártya (nem dombornyomásos) 

Fehér matt fóliás kártya, 10 szürke gyűrűs 

koronggal ( 18 mm) 

Kártya méret: 75x124 mm  

LATEX TESZTLEMEZEK  Lap méret: 52x108 mm  

61.802.01 

Fekete hátlap, 3 kék gyűrűs előlap ( 30 mm) 

 
61.802.02 (piros gyűrű) 

Fekete háttér, 6 színes ovális gyűrűvel (30x19 mm) 

61.802.02/B (kék gyűrű) 

61.802.02/G (zöld gyűrű) 

61.802.02/W (fehér gyűrű)  

61.801.02 (piros gyűrű) 

Fehér háttér, 6 színes, ovális gyűrűvel (30x19 mm) 

61.801.02/B (kék gyűrű) 

61.801.02/BL (fekete gyűrű) 
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