
Pobornik próbek mikrobiologicznych Coriolis Micro Air Sampler 

(Produkcja  BERTIN TECHNOLOGIES /Francja) 

 
Przeznaczeniem aparatu jest kontrola próbek powietrza ze względu na zanieczyszczenie 

materiałem biologicznym. 

 

• Umożliwia pomiar stężenia cząstek w powietrzu po pobraniu próby gazu do cieczy roboczej 

• Technologia dostosowana do analizy wirusów, bakterii, pleśni, pyłków, zarodników ... 

• Kompatybilny ze standardowymi metodami stosowanymi typowo do oznaczania kultur 

bakterii i technikami biologii molekularnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coriolis micro jest kompatybilny z wieloma różnymi metodykami analiz. 

 

Coriolis μ to innowacyjny biologiczny pobornik powietrza do 

oceny zanieczyszczeń biologicznych, poświęconych głównie 

kontroli jakości powietrza i monitorowaniu jakości powietrza. 

Aparat znajduje zastosowanie w badaniach środowiska 

(powietrza atmosferycznego), w monitorowaniu 

zanieczyszczeń w produkcji farmaceutycznej, w procesach 

przetwórstwa żywności, w ochronie zdrowia i badaniach 

weterynaryjnych. Może być stosowany w przemyśle, w 

środowisku biomedycznym, w badaniach przesiewowych i w 

wielu innych zastosowaniach. 

Sposób pracy aparatu oparty jest na mokrej technologii 

cyklonowej w połączeniu z wysokim natężeniem przepływu 

powietrza. Coriolis μ oferuje najbardziej wydajne (szybkie) 

zbieranie cząstek w czasie zwykle nie przekraczającym 10 

minut. Otrzymywana próbka cieczy zawierająca badane 

mikroorganizmy, wirusy, pyłki jest kompatybilna z każdym 

rodzajem analizy i pozwala uzyskać wiarygodne wyniki w 

ciągu zaledwie kilku godzin. 

 



ZASTOSOWANIA: 

 

 

Zanieczyszczenie Środowiska   

Ochrona zdrowia ludzi 

(Pobieranie próbek środowiskowych) 

 

 

 

 

 

Produkcja żywności, przemysł farmaceutyczny,  

Ochrona zdrowia zwierząt,  

 

 

 

 

Zastosowania biomedyczne 

Ochrona zdrowia 

 

 

 

 

Nauka, Badania, Prace rozwojowe 

 

 

 

Zalety: 

 

Możliwość stosowania wysokiego natężenia przepływu powietrza i opcja stosowania długiego 

czasu monitorowania - Do 6 godzin 

 

• Możliwość stosowania różnorodnych technik analitycznych 

• Możliwość podzielenia próbki na mniejsze porcje umożliwia wykonywanie różnych analiz z tej  

samej objętości pobranej próby 

• Możliwość oceny skutków skażenia biologicznego wykraczająca poza organizmy wyhodowane 

• Metoda zatwierdzona przez niezależne instytucje -  zgodna z ISO 14698 

 

 

Technologia: 

 

1. Sterylny stożek zostaje wstępnie napełniony         

próbką specjalnie przygotowanej cieczy. 

 

2. Powietrze jest zasysane i pobierane 

    do stożka tworzącego wir. 

 

3. Cząstki są odwirowywane w kierunku  

    ściany stożka i oddzielane od powietrza. 

 

4. Zanieczyszczenia w próbce cieczy 

    są gotowe do analizy. 



Akcesoria dostępne dla pobornika Coriolis μ   

- zestaw dysponuje pełną gamą dedykowanych rozwiązań… 

 

 

Dawki sterylnego płynu roboczego 

 w opakowaniach gotowych do użytku 

 

 

 

 

Sterylne i niesterylne stożki wraz z 

pokrywkami  

(jednorazowego użytku) 

 

 

 

 

Opcja długoterminowego pobierania próby: 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne: 

 

• Wymiary:  22 x 33 x 36 cm 

• Waga: 2,8 kg ( z baterią)   (4,3 kg z akcesoriami opcjonalnymi) 

• Przepływ powietrza : 100 do 300 l/min 

• Czas pobierania próby : od 1-10min  do 6 godzin 

• Objętość cieczy roboczej : 15 ml 

• Wielkość drobin pobieranych zanieczyszczeń : > 0,5 um 

• Skuteczność pobierania zanieczyszczeń : D50 < 0,5 um 

• Czas pracy z baterii : 1 godzina 

• Dekontaminacja : Za pomocą nadtlenku wodoru 

• Numer katalogowy: P0010180-CORMO-A 

 

 

 


