Your Power for Health

Cultura Celular

Produtos de alta qualidade para análises e pesquisas
A Greiner Bio-One oferece diversos
produtos voltados para a cultura celular,
disponíveis em linhas diferenciadas, as quais
recebem tratamentos específicos para
cada tipo de aplicação.

PRINCIPAIS PRODUTOS PARA CULTURA CELULAR

Your Power for Health

Placas para cultura celular

Frascos
Podem ou não vir com tampa filtro
Possuem áreas de crescimento de
25, 75 e 175 cm²
Disponíveis nos tamanhos: 50,
250, 550 e 650 ml

Microplacas

Disponíveis com tampas que
otimizam as trocas gasosas
Possuem áreas de crescimento
de 8,7 a 143 cm²
Disponíveis nos tamanhos: 35, 60,
94, 100 e 145 mm diâmetro

Com ou sem tampa
Tampa que permite a troca de
gases com baixa evaporação
Disponíveis em: 6, 12, 24, 48, 96,
384 e 1536 poços
Nas cores transparente, branca
e preta

CONHEÇA OUTRAS LINHAS DE PRODUTOS PARA CULTURA CELULAR
OFERECIDAS PELA GREINER BIO-ONE
CELLSTAR

®

Recipientes fabricados em poliestireno de alta transparência,
estéreis, com superfícies fisicamente modificadas para aderência ou
suspensão de culturas celulares.

Advanced TC

TM

Cultura Celular

Recipientes para cultura celular com uma nova modificação no
polímero, reforçando a adesão e melhorando a cultura de células
sensíveis ou com condições de crescimento restritas.

Produtos de alta qualidade para análises e pesquisas
CELLCOAT

®

CELLview

TM

disponíveis em linhas diferenciadas, as quais
recebem tratamentos específicos para
cada tipo de aplicação.

A placa para cultura celular CELLview combina a conveniência do
plástico de 35 mm com a qualidade ótica do vidro, proporcionando
imagens microscópicas de alta resolução de culturas in vitro.
Disponível em uma versão com quatro câmaras que permite análises
simultâneas.
TM
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