
 
 

 
 

4  Papieriky indikátorové 
Obj. číslo Názov Použitie Balenie (ks) 
253 150 201  611 Lakmusový červený zistenie alkalickej reakcie 100 ks 

vodných roztokov 
253 150 201  612 Lakmusový modrý zistenie kyslej reakcie vodných 100 ks 

roztokov 
253 150 201 601   Lakmusový neutrálny zistenie kyslej a alkalickej reakcie 100 ks 

vodných roztokov 
253 150 201 602   PHAN pH 1,0 - 11,0 určenie pH v danej oblasti 100 ks 
253 150 201 605   PHAN pH 3,9 - 5,4 určenie pH v danej oblasti 100 ks 
253 150 201 607    PHAN pH 6,0 - 7,5 určenie pH v danej oblasti 100 ks 
253 150 201 608   PHAN pH 6,6 - 8,1 určenie pH v danej oblasti 100 ks 
253 150 201  614 Univerzálny pH 0 – 12  určenie pH v danej oblasti 100 ks 
253 150 201  615 Laktotest 7-9-11 °SH zistenie kyslosti mlieka 100 ks 

v oblasti pH 6-6,5 
 

 

Ponuku  indikátorových  papierikov  značky  Macherey  Nagel  a  iných  výrobcov  Vám  zašleme  na 
vyžiadanie. 
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Papieriky indikátorové WHATMAN 
Typ CF: plastové prúžky 6 x 80 mm so štyrmi indikačnými plôškami 
Typ CS: plastové prúžky 11 x 100 mm s jednou indikačnou plôškou 
Typ TC: cievka 10 mm x 5m s tromi indikačnými plôškami dávajúcimi kombináciu 

sfarbenia 
Typ SR 1:   krabička  po  6  mm  x  5m  -  len  jeden  indikátor,  ktorého  sfarbenie  sa 

porovnáva s farebnou škálou na krabičke (plný rozsah) 
Typ SR: krabička  po  6  mm  x  5m  -  len  jeden  indikátor,  ktorého  sfarbenie  sa 

porovnáva s farebnou škálou na krabičke (úzky rozsah) 

1

3 

Papieriky indikátorové WHATMAN - prúžky
 Obj. číslo                       pH  Typ Rozlíšenie Balenie (ks) 

1 624 902 613 991 0 - 14 CF 1,0 100 
624 902 614 991 4,5 - 10 CF 0,5 100 
624 902 612 990 1 - 12 CS 1,0 200 
624 902 626 990 1,8 - 3,8 CS 0,2 - 0,3 200 
624 902 627 990 3,8 - 5,5 CS 0,2 - 0,3 200 
624 902 628 990 5,2 - 6,8 CS 0,2 - 0,3 200 
624 902 629 990 6,8 - 8,1 CS 0,3 200 
624 902 630 990 8,0 - 9,7 CS 0,2 - 0,3 200

Papieriky indikátorové WHATMAN - cievky 
Obj. číslo pH Typ Rozlíšenie Balenie (ks) 
624 902 611 628 1 - 11 TC 1,0 1 x 5m 

2 624 902 600 100 1 - 14 SR 1 1,0 - 2,0 1 x 5m 
 624 902 600 101 0,5 - 5,5 SR 0,5 - 1,0 1 x 5m 

624 902 600 102 4 - 7 SR 0,5 1 x 5m 
624 902 600 103 6,4 - 8 SR 0,5 1 x 5m 
624 902 600 104 8 - 10 SR 0,5 1 x 5m 

 3   Prúžky testovacie AQUADUR - pre stanovenie tvrdosti vody 
Tvrdosť vody závisí na obsahu solí vápníka a magnézia, preto meranie tvrdosti vody 
vychádza zo zisťovania obsahu týchto solí vo vode. Tvrdosť vody je vyjadrená v mmol/l 
alebo v starších jednotkách, pričom je nutné odlíšiť od používaných hodnôt v Nemecku, 
Anglicku a Francúzku: 
Nemecko: 1°d = 10 mg/l CaO = 17,8 mg/l CaCO3
Anglicko: 1°e = 14,3 mg/l CaCO3
Francúzko: 1°f = 10 mg/l CaCO3
Prevody medzi týmito jednotkami sú nasledujúce: 1 °d = 1,25 °e = 1,78 °f = 0,178 mmol/l. 
Tvrdosť vody je rovnako rozdelená do niekoľkých stupňov: 
pod 90 mg/l CaCO3 - veľmi mäkká voda 
90 - 180 mg/l CaCO3 - mäkká voda 
180 - 270 mg/l CaCO3 - stredne tvrdá voda 
270 - 450 mg/l CaCO3 - tvrdá voda 
nad 450 mg/l CaCO3 - veľmi tvrdá voda 
Rozsah meracích prúžkov AQUADUR je od 0°d až do 21°d (tzn. asi do 540  mg/l 
CaCO3). Štandardné delenie je: 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25°d alebo 0 - 4 - 7 - 14 - 21°d 
Meranie prebieha veľmi jednoducho. Prúžok ponoríte krátko do vody,  vytiahnete 
a počkáte 1minútu. Potom porovnáte prúžok s farebnou stupnicou. 
Obj. číslo Delenie (od) Balenie (ks) 
253 200 091  201 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 100 
253 200 091  220 0 - 4 - 7 - 14 - 21 100 

 4   Prúžky testovacie QUANTOFIX - pre semikvantitatívnu analýzu 
Tieto prúžky spĺňajú všetky vlastnosti potrebné pre modernú analýzu: 
- rýchle (stačí namočiť a odčítať)
- pohodlné (analýzu možno previesť bez ďalšieho nutného vybavenia či prístrojov)
- presné
- stabilné (životnosť až 30 mesiacov pri skladovaní do +30°C)
Balenie obsahuje 100 prúžkov (6x95 mm).

253 200 091 306   SO 2- 0–10–25–50–100–250–500–1000 biela/lososová 
253 200 091 307   Al3+ 0–5–20–50–200–500 fialová/červená* 
253 200 091 308  Fe2+/3+ 0–2–5–10–25–50–100 biela/modrofialová* 
253 200 091 309 Sn2+ 0–10–25–50–100–250–500 biela/modrá - 
253 200 091 311 NO2 0–1–5–10–20–40–80 biela/červenofialová 
253 200 091 312 H2O2 0–1–3–10–30–100 biela/modrá -
253 200 091 313      NO3

0–10–25–50–100–250–500 biela/červenofialová 
0–1–5–10–20–40–80 

0–1–3–10–30–100 biela/červenofialová* 
0–1–3–10–30 biela/červenofialová* 

0–0,5–2–5–10–25 biela/modrá 
0–3–10–25–50–100 hnedá/modrozelená* 

0–500–1000–1500–2000 hnedá/žltá* 

 NO 2- 
253 200 091 317 Cl2
253 200 091 318 CN- 

253 200 091 319 H2O32- 

253 200 091 320    PO4
253 200 091 321  Cl- 2-
253 200 091 323  CO3
253 200 091 329   SO 4 

2- 0–3–6–10–15–20 žltá/modrá 
200-400-800-1200-1600 červená/žltá 

*) Tieto testy sú dodávané so všetkými reagenciami potrebnými pre test

Obj. číslo Typ Delenie (mg/l) Farebná zmena
253 200 091 315 NH4+ 0-10-25-50-100-200-400 žltá/oranžová 
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Kity analytické VISOCOLOR alpha - pre orientačnú kolometrickú alebo odmernú analýzu 
Tieto kity sú určené predovšetkým pre analytické použitie na skúmanie kvality vody 
(v bazénoch, vo vodnom hospodárstve). Vďaka kombinovaným reagenciám sa meranie 
prevádza spravidla len s jedným roztokom, čo činí prácu s kitmi jednoduchou a bezpeč- 
nou. 
Obsah kitu: skúmavka na vzorky s ryskou 5 ml alebo fľaštička s požadovanou reagenciou, 
dávkovacia lyžička pre sypké reagencie a farebná stupnica. 
Obj. číslo Typ Delenie Počet Tr vanlivosť

(mg/l) testov 
253 200 935 012 NH + 

4 0,0 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 50 18 mesiacov 
253 200 935 019 Cl2 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 150 18 mesiacov 
253 200 935 066 NO2 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 200 18 mesiacov
253 200 935 065 NO3 2 - 8 - 15 - 30 - 50 100 18 mesiacov
253 200 935 079 PO 3- 4 2 - 5 - 10 - 15 - 20 70 2 roky 
Stanovenie tvrdosti vody: 
253 200 935 016   uhličitanová 
253 200 935 042 celková 

1 kvapka = 1od 
1 kvapka = 1od 

100* 
50* 

18 mesiacov 
18 mesiacov 

253 200 935 080 zbytková 0 -0,04-0,08- 
0,15-0,30od 

200 1 rok 

 *) pri priemernej tvrdosti 10°d 

          
              

           

 

2  Kity analytické VISOCOLOR HE - pre vysoko citlivú kolometrickú analýzu 
Tieto kity sú vysoko citlivé (až 0 2 mg/l), citlivosť je zvýšená 10x až 100 x vďaka predĺženiu 
skúmavky a použitím vysoko citlivých reagencií. Každý kit je balený v robustnej plastovej 
krabici, ktorá obsahuje blok pre porovnávanie farieb, reagencie a dve skúmavky. 
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Obj. číslo Typ Počet 
analýz 

Použi- 
teľnosť 

253 200 920 006 NH4  +

Delenie (mg/l) 

0,0-0,02-0,04-0,07-0,10-0,15- 110 1 rok 
0,20-0,30-0,40-0,50 

253 200 920 015 Cl2* 2x160 2 roky 

253 200 920 028 CN-

0,0-0,02-0,04-0,06-0,10-0,15- 

0,
0,
0-
20
0 

-
2
0,
-0
30

4
-
-
0,
0 

40
7-

-
0,
0,
010
60 

- 55 1 rok 
0,015-0,020-0,025-0,030-0,040 

253 200 920 040 Fe 300 2 roky 

253 200 920 050 Cu2+

0,0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05- 
0,07-0,10-0,15-0,20 

0,0-0,04-0,07-0,10-0,15-0,20- 100 2 roky 
0,25-0,30-0,40-0,5 

253 200 920 055 Mn 100 2 roky 

253 200 920 063 

0,0-0,03-0,06-0,10-0,15-0,20- 
0,25-0,30-0,40-0,50 

0,0-0 5-0,010-0,015-0,02-0,03- 150 2 roky 
0,04-0,06-0,08-0,10 

253 200 920 074 pH 500 2 roky 

253 200 920 080 

4,0-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0- 
8,5-9,0-10,0 

0,0-0,01-0,02-0,03-0,05-0,07- 100 2 roky 
0,10-0,15-0,20-0,25 

253 200 920 082 PO4  3- 0,0-0,05-0,10-0,15-0,20-0,3-0,4- 300 2 roky 

* chlor voľný/celkový

253 200 920 087 Si 
0,6-0,8-1,0 

0,0-0,01-0,02-0,03-0,05-0,
07- 0,10-0,15-0,20-0,30

70 2 roky 

2 

PO4  3-

NO2 
- 


	Použité skratky plastových materiálov:
	57
	Valec odmerný vyský, PP, piresvitný, lisovaná stupnica, trieda presnosti B
	Podľa DIN 12681/ISO 6706, kruhovo lisovaná stupnica, šesťhranná pätka
	1    Valec odmerný vysoký, PP, priesvitný, lisovaná stupnica, trieda presnosti  B
	2      Valec odmerný vysoký, PP, priesvitný, modrá stupnica, trieda presnosti  B
	3     Valec odmerný vysoký, PMP, priehľadný, lisovaná stupnica, trieda presnosti   A
	4    Valec odmerný nízky, PP, priesvitný, lisovaná stupnica, trieda presnosti  B
	5    Odmerka kónická so stupnicou, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	2  Banka odmerná so zátkou, PP, priesvitná, trieda presnosti B+
	3   Banka odmerná so zátkou, PMP, priesvitná, trieda presnosti A
	5 Byreta priama s kohútom, sklo/PMP/PTFE, trieda presnosti B

	59
	1  Pipeta pre serológiu a virológiu, PS, priehľadná, graduovaná, sterilne balená po 25 ks
	2      Stojan na pipety guľatý, PP
	3    Stojan na pipety guľatý, PP
	4     Podnos hlboký na pipety, PVC
	5     Podnos na pipety do zásuvky, PVC

	6  Kadička, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	7 Kadička, PP, priesvitná, modrá stupnica
	7
	60
	2  Kadička, PMP, priehľadná, červená stupnica
	5    Kadička, ETFE, priesvitná, čierna stupnica, vysoko odolná

	61
	1    Odmerka s výlevkou, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	2    Odmerka s výlevkou, PP, priesvitná, modrá stupnica
	4    Odmerka s výlevkou nízka, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	Banka podľa Erlenmeyera, PMP, priesvitná, so skrutkovým  uzáverom
	6  Banka podľa Erlenmeyera, PP priesvitná, s NZ               6

	62
	1                    1  Svorka k byrete, PP
	2  Držiak na lieviky, PP
	4   Valec sedimentačný, SAN, priehľadný, lisovaná  stupnica

	Plasty odmerné ● Odmerky s výlevkou ● Banky podľa Elenmeyera
	63
	2   Hadica pryžová, červená
	Hadica pryžová, červená, vákuová
	3    Hadica zo zmäkčeného PVC, priesvitná
	4  Hadica z PE, transparentná

	64
	1    Hadica silikónová, transparentná
	Hadica silikónová, transparentná, vákuová
	2   Hadica VITON, čierna
	3     Hadica PTFE, biela
	4   Svorka hadicová „Squeeze Fix“
	1   Svorka hadicová „Stop/it
	Rýchlospojky,   celoplastové
	12  Špachtľa, PP
	66
	2
	2  Podstavec pod banky s guľatým dnom, PP, biely
	3                                                                                                                   3   Podnos delený deväťmiestny, PVC
	4                                                                                                    4   Podnos delený dvanásťmiestny, PVC
	5 Podnos na nástroje, MF, biely
	6                     6  Veko k podnosu na nástroje, PS, priehľadné, s hmatníkom
	7    Podnos laboratórny, PP

	7
	8  Nádoba viacúčelová, stohovateľná, PE, vtláčacie  veko
	1  Miska trecia, MF, hladká, biela s výlevkou
	2   Tĺčik, MF, biely, robustný, určený pre trecie misky
	3   Nádoba miešacia, MF, biela s výlevkou a držadlom
	Doska k exsikátoru, PP, (max. teplota 120  C)
	5   Prepravka Integra - inteligentný systém pre logistiku

	68
	Miešadlo hriadeľové, PTFE

	69
	1    Strička, PE, so skleneným kolienkom
	3    Strička s farebným uzáverom, PE,  širokohrdlá
	4    Strička celofarebná, LDPE, širokohrdlá
	7    Strička bezpečnostná širokohrdlá, LDPE, s potlačou

	70
	2    Strička na organické rozpúšťadlá širokohrdlá VITsafeTM, s   potlačou
	Fľaša LDPE s rozprašovačom PP
	3   Fľaša úzkohrdlá, LDPE, guľatá, priehľadná, bez uzáveru
	5    Uzáver skrutkový, LDPE, pre fľaše  úzkohrdlé
	6    Uzáver skrutkový, LDPE, pre fľaše úzkohrdlé, s  kvapkátkom
	2    Fľaša úzkohrdlá, HDPE, guľatá, priehľadná, s kovovým uchom, vrátane   uzáveru
	3  Fľaša na chemikálie, širokohrdlá, vrátane poistného uzáveru a veka
	4  Fľaša na chemikálie, širokohrdlá, biela
	Medziviečko a uzáver k fľaši na chemikálie
	5   Fľaša s viečkom, guľatá, PE
	Uzáver skrutkový, LDPE, pre fľaše širokohrdlé, hnedý
	3  Fľaša širokohrdlá, PP, guľatá, priehľadná, bez uzáveru
	4  Fľaša širokohrdlá, PP, guľatá, priehľadná, s graduáciou, bez uzáveru
	Uzáver skrutkový, PP, pre fľaše širokohrdlé,  biely
	2    Fľaša širokohrdlá, štvorhranná, HDPE, bez  uzáveru
	3    Fľaša sterilná, štvorcová, PETG
	4    Fľaša, PFA, priesvitná, hermetické tesnenie
	5     Nádoba kompaktná, PP, so skrutkovým uzáverom, bez kohúta
	Fľaša reagenčná s UN kódom, HDPE, širokohrdlá, biela, bez  uzáveru
	4    Uzáver skrutkový, PP, červený, s PE penou vnútri a poistným  krúžkom
	Fľaša reagenčná s UN kódom, HDPE, úzkohrdlá, priesvitná, bez  viečka
	Uzáver skrutkový pre fľaše s UN kódom  úzkohrdlé

	75
	1    Fľaša reagenčná úzkohrdlá, HDPE, štvorhranná, priehľadná, bez  uzáveru.
	3    Uzáver skrutkový, PP, modrý, s kónickým tesnením a poistným krúžkom
	4    Uzáver skrutkový, PP, červený, s PE penou vnútri a poistným  krúžkom
	5    Fľaša širokohrdlá, PVC, štvorhranná, číra, bez  uzáveru
	6    Fľaša širokohrdlá, PVC, štvorhranná, hnedá, bez  uzáveru
	Uzáver skrutkový, PP, čierny, s PE penou vnútri
	3   Fľaša skladovacia, HDPE, s tesnením, uzáverom a  držadlom
	4  Fľaša skladovacia s výpustným kohútom, HDPE, s  držadlom
	5    Kanyster s UN kódom, HDPE (potravinársky  atest)
	Sud s UN kódom, HDPE

	77
	1   Nádoba na vzorky, LDPE, tesne zapadajúce výklopné viečko
	Fľaša na vzorky, PSF (polysulfon)
	Fľaša na vzorky, PP
	3  Nádobka na odber vzoriek, PS (PP), nesterilná
	4   Kelímok na masti, PP
	2     Skúmavka centrifugačná s kónickym dnom, PC
	3    Skúmavka centrifugačná s guľatým dnom,  PP
	4    Skúmavka centrifugačná s guľatým dnom,  PC
	5    Uzáver k centrifugačným skúmavkám,  PP

	79
	1    Skúmavka centrifugačná, PP, so skrutkovým uzáverom
	2   Skúmavka centrifugačná s guľatým dnom, PP, rovný okraj
	3    Skúmavka centrifugačná s guľatým dnom, PC, rovný  okraj
	4    Skúmavka centrifugačná OAK RIDGE, FEP
	5    Skúmavka centrifugačná OAK RIDGE, PSF (polysulfon)
	6    Skúmavka centrifugačná OAK RIDGE, PC

	80
	1                 1   Skúmavka centrifugačná OAK RIDGE, PP
	2
	2     Skúmavka centrifugačná kónická OAK RIDG...
	3    Fľaša centrifugačná, PP
	4  Fľaša centrifugačná, PC
	5    Fľaša centrifugačná, HDPE
	6    Fľaša centrifugačná, FEP

	81
	1   Stojan na skúmavky, PP
	2    Stojan na skúmavky, PP, farebný, stohovateľný
	3   Stojan na skúmavky, PP
	4    Stojan na skúmavky, naklonený, PC
	5     Stojan na skúmavky, kolíkový, PP
	6  Stojan na skúmavky, PS
	2    Stojan na mikroskúmavky, PP,  farebný
	3   Stojan na mikroskúmavky, PP,  dvojúrovňový
	4    Stojan na mikroskúmavky, PP
	5    Stojan na mikrocentrifugačné skúmavky
	6    Stojan na mikroskúmavky, PP,  plávajúci
	Skúmavka kryoskopická s integrovaným tesnením
	6  Farebné rozlišovače na uzávery, PP.
	7  Kryobox papierový, 136 x 136 mm
	8   Mriežka do kryoboxov, 136 x 136 mm

	84
	Kryobox s mriežkou, PP, pre 1,2 - 2 ml skúmavky
	Kryobox s mriežkou, PP, pre 3 - 5 ml skúmavky
	5   Kryobox s mriežkou, PC, pre 1,2 - 2 ml skúmavky
	5    Kryobox s mriežkou, PC, pre 1,2 - 2 ml skúmavky
	5   Kryobox s mriežkou, PC, pre 3 - 5 ml skúmavky
	6    Stojan nerezový pre kryoboxy, pre skriňový hlbokomraziaci  box
	2   Kryo kontajner „Mr. Frosty“, PC
	3   Kryo kontajner Quick Chill ™, PC
	4  Box chladiaci Labtop, -20 C
	5  Box chladiaci Labtop, 0 C
	1    Nádoba Dewarova laboratórna (zásobník na kvapalný dusík -   LN2)
	2    Nádoba Dewarova biologická (zásobník na kvapalný dusík -  LN2)
	Zariadenie prečerpávacie, univerzálne UPZ-1 a  UPZ-4
	4     Nádoba Dewarova valcová
	6    Nádoba Dewarova valcová pre väčšie  objemy

	87
	1    Nádoba Dewarova miskovitá
	2     Nádoba Dewarova s plochým dnom
	3    Nádoba Dewarova transportná
	4    Nádoba Dewarova transportná
	5     Nádoba Dewarova transportná,  guľatá
	6    Box izolačný prepravný

	88
	Mikroskúmavka PCR 0,5 ml s viečkom,  PP
	Prúžok 8 PCR mikroskúmaviek s vypuklými viečkami, PP
	Prúžok 8 PCR mikroskúmaviek 0,2 ml s oddelenými viečkami,  PP
	8   Box a stojan na PCR mikroskúmavky, PP
	9    Box chladiaci na PCR mikroskúmavky, PP
	10    Doska PCR mikroskúmaviek, PP

	89
	5  Doštičky mikrotitračné, 96 jamiek, sterilné, PS
	Doštičky mikrotitračné, pre tkaninové kultúry, sterilné,  PS

	90
	Skúmavky, PS, bez uzáveru
	8   Dostičky makrotitračné, 6 jamiek, PS, sterilné
	Miska Petri, PS, sterilná
	9   Stojan na Petriho misky, PC
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