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D006 Pseudomonas (PDM)/Mac Dipslides
Met dubbele agar voor de bepaling van Pseudomonas / Enterobacteriacaea

Een grote verscheidenheid aan dipslides
die het beste passen bij een bepaalde si-
tuatie.
Groot oppervlak van 11,5 cm² voor hoge
gevoeligheid
Effectief contactoppervlak van 10 cm² voor
eenvoudige berekening bij oppervlakte-
tests
Media geproduceerd om te voldoen aan
ISO 11133

Bestelnr.: 56B010610

Risico's op betrouwbare wijze classificeren en be-
oordelen
Dipslides geven de aanwezigheid van micro-organismen aan, niet al-
leen in water maar ook op oppervlakken, wat een semi-kwantitatie-
ve meetmethode biedt. In de meeste toepassingen kunnen microbio-
logische risico's op betrouwbare wijze worden geclassificeerd en be-
oordeeld, zodat onmiddellijk tegenmaatregelen kunnen worden geno-
men, met name in het kader van monitoring- en controleprogramma's
die voldoen aan normen en richtlijnen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in
het kader van de koeltorenhygiëne volgens VDI 2047 worden gebruikt
om te voldoen aan de 42e BImSchV, om biologische vervuiling in een
vroeg stadium op te sporen en om mogelijke stillegging van de instal-
latie te voorkomen.

Veelzijdig in alle belangrijke toepassingen
Onze dipslides bieden waardevolle hulp bij het monitoren van micro-
biële groei waar het potentieel meer dan 100 (102) organismen in een
milliliter vloeistof kan bevatten. Deze omvatten met name industrieel
water, industriële vloeistoffen, voedselproductie, tandartspraktijken,
brouwerijen, milieuhygiëne, leerindustrie, brandstoffen, zuivelindustrie,
pool & spa's en cosmetica.

De flexibele prestaties
De draagvlakken peddels en een verhoogd agarprofiel stellen de ge-
bruiker in staat om zowel oppervlakken als vloeistoffen te testen. Een
speciale app is voorzien om de evaluatie en documentatie te onder-
steunen.

Duurzaamheid en correct gebruik
Dipslides hebben een gemiddelde houdbaarheid van 6-9 maanden,
afhankelijk van de productiecyclus. Ze kunnen na deze datum gebruikt
worden zolang er geen vervuiling of zichtbare krimp op het agar op-
pervlak te zien is. Overtollig water in de bodem van de glijbaan geeft

aan dat de bewaartemperatuur te hoog is. De Lovibond® Incubator
voor dipslides  bis beschikbaar voor een correcte incubatie bij con-
stante temperatuur.
Dipslide Comparator App

https://www.lovibond.com/nl/PW/Water-Testing/Producten/Microbiologie/DI-10-Dipslide-Incubator
https://www.lovibond.com/nl/PW/Water-Testing/Producten/Microbiologie/DI-10-Dipslide-Incubator
https://www.lovibond.com/nl/PW/Water-Testing/Producten/Software/Dipslide-Comparator-App
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Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische indu-
strie | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedings-
middelen- en drankenindustrie

D006 Pseudomonas (PDM)/Mac Dipslides
Als u Pseudomonas en Enterobacteriacaea tegelijkertijd wilt detecte-
ren, is deze dispslide de juiste keuze. De peddels zijn gecoat met een
agar die Pseudomonas base medium en MacConkey No. 3 agar be-
vat. De dipslide komt overeen met de standaard APHA.
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Omschrijving Bestelnr.

Dipslide Comparator - App
DI 10 Dipslide Incubator 56B000701
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