
Rozwiązania dla bezpieczeństwa żywności 3M 

3M™ Pobieranie, przygotowywanie i przetwarzanie próbek.

Spójność  
od samego  
początku.
Kompleksowe rozwiązania 3M do pobierania próbek.



Produkty 3M™ do bierania, 
przygotowywania i przetwarzania próbek.
Dokładniejsze wyniki badań są rezultatem lepiej pobranych próbek 
– a lepsze próbki uzyskuje się przy użyciu najlepszej gamy narzędzi. 
Rozwiązania 3M™ dot. pobierania, przygotowywania i przetwarzania 
próbek to wysokiej jakości produkty dopasowanego do każdego 
etapu danego procesu. Wygodne, gotowe do użycia produkty. 
Spójne, wiarygodne wyniki. Za każdym razem.



Dobór odpowiedniej 
gąbki do pobierania próbek.
Podczas wyboru odpowiedniej gąbki do pobierania próbek, 
należy wziąć pod uwagę pewne czynniki procesu badania.

Bakterie Środki 
biobójcze

Środowisko Wytrzymałość Spójność Temperatura



Polecane produkty 3M™ do pobierania, 
przygotowywania i przetwarzania próbek.

Gąbki na szpatułce 3M™

• Gąbka montowana do szpatułki 

• Umożliwia łatwe zdjęcie gąbki ze szpatułki 
po pobraniu wymazu

• Dostępne w wersji wstępnie zwilżonej i suchej

• Gąbka wolna od środków biobójczych 
o wymiarach 3,8 cm x 7,6 cm (1,5 x 3 cale)

Nawilżone gąbki na szpatułce 3M™

• Gąbka wykonana z celulozy wolna od środków 
biobójczych o wymiarach 3,8 cm x 7,6 cm 
(1,5 x 3 cale)

• Dostępna w zestawie z rękawiczkami lub bez 

• Wstępnie zwilżone różnymi pożywkami

• Torebka z etykietą do opisania 

• Dekontaminowane dzięki promieniom gamma

• Dostępna jest sucha gąbka

Torebki na próbkę 3M™

• Dostępne z filtrem lub bez

• Torebka z etykietą do opisania 

• Zrywany zamek opakowania pozostaje 
szczelny do chwili, gdy jest ono gotowe 
do użycia



Butelki typu flip-top 3M™ 
Mini fiolki typu flip-top 3M™         

• Butelka o pojemności 90 ml,  
Minifiolka typu flip-top  
o pojemności 9 ml

• Pokrywka z zawiasem 
pozostaje otwarta, umożliwiając 
łatwe dodawanie próbek

• Gotowa do użycia bez konieczności 
dodatkowego mieszania

• Duża pojemność oraz 
wielkość wlotu butelki 
ułatwiają dodawanie próbki

• Odporna na wyciekanie 
fiolka pomaga uniknąć 
wycieku podczas wysyłki

• Dostępne z wieloma 
rozcieńczalnikami

Wymazówka do pobierania 
wymazów 3M™

• Wacik dociera do rogów 
i trudno dostępnych obszarów, 
zapewniając dokładniejsze wyniki

• Wygodna konstrukcja usprawnia 
pobieranie próbek przez różnych 
techników i w różnych instytucjach

• Butelka posiada dużą pojemność, 
co ułatwia dodawanie próbek 
i wirowanie

• Niezależna wymazówka 
i fiolka w celu zwiększenia 
produktywności i efektywności

• Wymazówka we fiolce wstępnie 
wypełnionej – do wyboru wiele 
rozcieńczalników

Wymazówka 3M™ 
Quick Swab

• Gotowa do użycia wymazówka 
do pobierania próbek 
środowiskowych w szybki 
sposób dostarcza 1 ml próbki 
na płytkę 3M™ Petrifilm™

• Wymazówka do pobierania 
próbek jest łatwa w użyciu 
i nie wymaga mieszania roztworu 
i przenoszenia za pomocą 
pipety, zwiększając jednocześnie 
szybkość pobierania próbek 

• Zawiera bufor neutralizujący 
z lecytyną, aby ułatwić 
wzrost bakterii

Nasączona gąbka 3M™ 
Enviro Swab

• Gotowy do użycia wacik 
dociera do rogów i trudno 
dostępnych obszarów, 
zapewniając dokładniejsze wyniki

• Zabezpieczenie gwarancyjne 
produktu pozwala stwierdzić, 
czy wacik został już użyty

• Wygodna konstrukcja usprawnia 
pobieranie próbek przez różnych 
techników i w różnych instytucjach

• Probówka z możliwością 
wielokrotnego zamykania 
zapewnia szczelne zamknięcie 
podczas przewożenia próbki



Przewieź.
Szeroka gama torebek zapewnia, że pobrane próbki pozostaną 
nienaruszone podczas transportu do laboratorium. 

Torebki na próbkę
• Wytrzymała konstrukcja wysokiej jakości
• Wiązanie zapewnia lepsze uszczelnienie  

i zmniejsza prawdopodobieństwo wyciekania
• Łatwa w otwarciu torebka
• Dostępna w zestawie z gąbkami lub bez

Przygotuj.
Gotowe do użycia suplementy i rozcieńczalniki 
pozwalają uzyskać standaryzowane wyniki 
dla każdego badania.

Gotowe do użycia pożywki wzbogacone
• Opłacalna alternatywa dla produkcji 

i sterylizacji pożywek
• Pozwala obniżyć operacyjne koszty pracy
• Redukuje błędy podczas mieszania 

i przygotowywania rozcieńczonych roztworów
• Szeroka gama pożywek i buforów



Przeanalizuj.
Gotowe do użycia suplementy i rozcieńczalniki 
pozwalają uzyskać standaryzowane wyniki 
dla każdego badania.

Gotowe do użycia pożywki wzbogacone
• Opłacalna alternatywa dla produkcji 

i sterylizacji pożywek
• Pozwala obniżyć operacyjne koszty pracy
• Redukuje błędy podczas mieszania 

i przygotowywania rozcieńczonych roztworów
• Szeroka gama pożywek i buforów

Szeroka gama produktów z działu 
Bezpieczeństwa Żywności 3M dostarcza 
rozwiązania, które w połączeniu pozwalają 
uzyskać spójne i wiarygodne wyniki.

Asortyment do badań 
laboratoryjnych i zaopatrzenie
• Gotowe do użycia płytki 3M™ Petrifilm™ 

do zliczania mikroorganizmów 
ze wskaźnikiem liczby kolonii

• 3M™ System do detekcji molekularnej  
Wykrywanie patogenów z mikroskopijną precyzją

• Test do detekcji alergenów 3M™ 

Gąbki Wstępnie zwilżona gąbka 3M™

HS10NB2G Wstępnie zwilżona gąbka 3M™ z buforem neutralizującym w zestawie z rękawiczkami,  
5 torebek po 20 sztuk

HS10BPW Wstępnie zwilżona gąbka 3M™ ze zbuforowaną wodą peptonową, 10 ml

HS10NB Wstępnie zwilżona gąbka 3M™ z 10 ml buforu neutralizującego, 5 torebek po 20 sztuk,  
100 w kasetce

HS10BPW2G Wstępnie zwilżona gąbka 3M™ z 10 ml zbuforowanej wody peptonowej, rękawiczki

HS10LET2G Wstępnie zwilżona gąbka 3M™ z 10 ml pożywki płynnej z lecytyną, w zestawie z rękawiczkami,

Gąbka na szpatułce 3M™

SSL10NB Gąbka na szpatułce 3M™ z buforem neutralizującym, 5 torebek po 20 sztuk

SSL10BPW Gąbka na szpatułce 3M™ ze zbuforowaną wodą peptonową, 10 ml

SSL100 Gąbka na szpatułce 3M™, 100 w kasetce

BP133ES Sucha gąbka 3M™, 510 g (18 uncji), 100 w kasetce

SSL10LET Gąbka na szpatułce 3M™ z 10 ml pożywki płynnej z lecytyną, 100 w kasetce

Sucha gąbka 3M™

BP133ES Sucha gąbka 3M™, 510 g (18 uncji), 100 w kasetce

Waciki  ENVSWB100 Nasączona gąbka 3M™ Enviroswab

ENVSWB100 Nasączona gąbka 3M™ ENVSWB100 Envrio Swab, 100 w kasetce

Wymazówka 3M™ Quick Swab

6433 Wymazówka 3M™ Quick Swab, 250 sztuk w kasetce

Inna wymazówka do pobierania wymazów

RS9601LET Wymazówka do pobierania wymazów 3M™ z 1 ml pożywki płynnej z lecytyną, 100 w kasetce

RS96010BPW Wymazówka do pobierania wymazów 3M™ ze zbuforowaną wodą peptonową, 10 ml

RS96010LET Wymazówka do pobierania wymazów 3M™ z 10 ml pożywki płynnej z lecytyną,  
100 w kasetce

RS9604LET Wymazówka do pobierania wymazów 3M™ z 4 ml pożywki płynnej z lecytyną,  
100 w kasetce

RS9604NB Wymazówka do pobierania wymazów 3M™ z 4 ml buforu neutralizującego, 100 w kasetce

RS96010NB Wymazówka do pobierania wymazów 3M™ z 10 ml buforu neutralizującego, 100 w kasetce

Rozcieńczalniki 3M™ Flip-top

BPPFV9BPW Mini fiolka typu flip-top 3M™ ze zbuforowaną wodą peptonową

BPPFV9MRD Mini fiolka typu flip-top 3M™ z rozcieńczalnikiem MRD

BPPFV9BFD Mini fiolka typu flip-top 3M™ z buforem Butterfield, 100 w kasetce

FTPW9060 Butelka do rozcieńczania typu flip-top 3M™ ze zbuforowaną wodą peptonową, 60 w kasetce

FTBFD9060 Butelki do rozcieńczania typu flip-top 3M™ z buforem Butterfield, 60 w kasetce

FTBPW9060 Fiolka na zamówienie typu flip-top 3M™ ze zbuforowaną wodą peptonową

Torebka do przednamnażania

QEBPWI225F 3M™ ENR PCH 225BPW ISO FTR 32CS

Torebki na 
próbkę

BP113S Torebki na próbkę 3M™, 626 g (22 uncje), 14 cm x 23 cm (5,5" x 9”), przezroczyste, 
1000 w kasetce

6469 Worek filtracyjny 3M™, 200/opak.

6468 Torebka na próbkę 3M™, 500/opak.

BP701 Torebki na próbkę 3M™, 1,6 kg (55 uncji), 18 cm x 30,5 cm (7" x 12”), 3 ml, 1000 w kasetce



Światowej klasy produkty. Lokalne wsparcie.
Produkty 3M Bezpieczeństwo żywności 
są wykorzystywane w ponad 60 krajach 
na całym świecie, zapewniając nieustanny 
rozwój przedsiębiorstw takich jak Twoje. 
Chcemy współpracować z Tobą nad 
odkrywaniem nowych rozwiązań z zakresu 
bezpieczeństwa żywności, aby chronić 
Twoją markę, niwelować ryzyko i usprawniać 
działanie. Pracownicy 3M codziennie zapewniają 
pomoc techniczną i oferują wyjątkową obsługę.

Aby uzyskać więcej informacji 
skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem Działu 
Bezpieczeństwo Żywności 3M lub 
odwiedź stronę 3M.com/foodsafety
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