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Determinação do teor de bactérias aeróbi-
as e anaeróbias
Indicação precoce da proliferação bacteri-
ana
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Baixo custo
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Classificar e avaliar os riscos confiavelmente
Os Dipslides indicam a presença de microrganismos não só na água,
mas também em superfícies, oferecendo um método de medição se-
miquantitativo. Na maioria das aplicações, os riscos microbiológicos
podem ser classificados e avaliados confiavelmente para que seja
possível iniciar imediatamente medidas corretivas, especialmente no
âmbito de programas de monitoramento e controle que cumpram com
normas e diretrizes. Por exemplo, podem ser utilizadas no contexto
da higiene das torres de resfriamento, de acordo com a VDI 2047, pa-
ra cumprir o 42º BImSchV, a fim de detectar incrustações biológicas
em um estágio inicial e evitar um potencial desligamento da planta.

Versátil em todas as aplicações importantes
Os nossos Dipslides oferecem uma assistência valiosa no monitora-
mento do crescimento microbiano sempre que o potencial possa ex-
ceder a 100 (102) organismos em um mililitro de amostra líquida. Es-
tas aplicações incluem, em particular, água industrial, fluidos indus-
triais, produção de alimentos, práticas dentárias, cervejarias, higiene
ambiental, indústria do couro, combustíveis, indústria de lacticínios,
piscinas e spas e cosméticos.

O desempenho flexível
A haste flexível e o perfil elevado do ágar permitem ao utilizador tes-
tar tanto superfícies quanto líquidos. É fornecido um aplicativo dedica-
do para apoiar na avaliação e documentação dos resultados.

Durabilidade e uso adequado
Os Dipslides têm um prazo de validade médio de 6-9 meses, depen-
dendo do ciclo de fabricação. Podem ser utilizados após esta data,
desde que não haja contaminação ou retração visível na superfície do
ágar. O excesso de água no fundo da haste indica que a temperatura
de armazenamento é muito alta. Incubadora Lovibond® para Dipslides

está disponível para uma incubação correta a uma temperatura cons-
tante.
DComparador Dipslide - App
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D011 R2A/R2A Dipslides
Precisa de um limite de detecção baixo para a determinação da con-
tagem total? Então este Dipslide com ágar único e ágar R2A, incluin-
do o aditivo TTC, é a escolha adequada para você: Tem um limite de
detecção mais baixo que outros Dipslides porque conta a partir de
102. Este Dipslide está em conformidade com as normas HTM 01-05,
HTM 01-06 e Convenções Marítimas MLC, 2006 & ILO178.
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