
Zyskaj więcej z produktem 3M™ Scrub Sampler  
do pobierania wymazów środowiskowych.
Teraz możesz dodać nowy produkt do pobierania próbek do Twojego programu 
monitorowania środowiska. Jest on zaprojektowany w taki sposób, by być 
kompatybilny z płytkami 3M™ Petrifilm™ i Systemem detekcji molekularnej 
3M™. Efektywnie neutralizuje często spotykane w branży spożywczej 
środki dezynfekujące.

Certyfikat 022104 AOAC® Performance Tested MethodsSM*.

Poproś o darmową próbkę na 3M.com/SampleCollection

Nawilżone neutralizatorem  
o szerokim spektrum działania

Technologia scrub dot mająca na celu rozbicie 
biofilmu i polepszenie pobierania próbek

* 3M™ Scrub Sampler do pobierania wymazów środowiskowych z 10 ml neutralizatora o szerokim 
 spektrum to pierwsze i jedyne narzędzie do pobierania próbek i roztworu neutralizującego z certyfikatem 
AOAC® Performance Tested MethodSM.

Nowy standard 
pobierania próbek.



3M™ i Petrifilm są znakami towarowymi 3M™.  
Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w USA.  
© 3M 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG206655.

Dział Bezpieczeństwa 
Żywności 3M
3M Poland 
Al. Katowicka 117 
05 – 830 Nadarzyn, Polska
Tel.: +48 (22) 739 60 00

Przedstawiamy nową klasę możliwości.

3M™ Scrub Sampler do pobierania 
wymazów środowiskowych

Z pewnością zechcesz poznać 3M™ Scrub Sampler do pobierania wymazów środowiskowych z 10 ml neutralizatora o szerokim 
spektrum działania – innowacyjne rozwiązanie do pobierania próbek mikrobiologicznych ze środowiska. Efektywnie neutralizuje 
powszechnie używane środki dezynfekujące i pozwala przechowywać próbkę do 96 godzin. Szpatułka jest ergonomiczna i zawiera 
metal. Wygodne oderwanie szpatułki jednym ruchem ułatwia użycie.

Neutralizator o szerokim  
spektrum działania

 Ŕ Stworzony, by efektywnie neutralizować 
popularne środki dezynfekujące, 
zawierające czwartorzędowe związki 
amoniowe, wysokokwasowe środki 
myjące oraz środki dezynfekujące  
z chlorem, nadtlenkiem wodoru i kwasem 
nadoctowym

 Ŕ Wolny od składników alergennych, 
znanych inhibitorów PCR, produktów 
pochodzenia zwierzęcego i składników 
wytworzonych z organizmów 
genetycznie modyfikowanych (GMO)

 Ŕ Kompatybilny z płytkami 3M™ Petrifilm™ 
i Systemem detekcji molekularnej 3M™

 Ŕ Pozwala przechowywać próbkę do 
96 godzin

Opis Nr katalogowy Liczba

3M™ Scrub Sampler na szpatułcem do 
pobierania wymazów środowiskowych z 10 mL 
neutralizatora o szerokim spektrum działania

ESS10WSN
100/
opakowanie

3M™ Scrub Sampler na szpatułcem do 
pobierania wymazów środowiskowych z 10 mL 
neutralizatora o szerokim spektrum działania

HES10WSN2G
100/
opakowanie
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Niech stanie się częścią Twojego 
programu kontroli środowiska  
na 3M.com/SampleCollection.

Zobacz 3M™ Scrub Sampler w akcji.

1   Ergonomiczna szpatułka pasuje  
do wielu rodzajów uchwytów

2   Szpatułka zawiera dodatek metalu 
umożliwiający jego wykrywanie

3   Jasny kolor dla lepszej 
widoczności w środowisku 
przetwarzania żywności

4  Oderwanie jednym ruchem

5   Zachowuje integralność  
przy pobieraniu wymazów  
z  chropowatych powierzchni

6   Wielowarstwowy, włókninowy 
materiał kompozytowy 
zaprojektowany do pobierania, 
uwalniania i wchłaniania próbek

7   Nawilżony 10 ml autorskiego 
neutralizatora o szerokim spektrum 
działania

8   Technologia scrub dot mająca na 
celu rozbicie biofilmu i polepszenie 
pobierania próbek


