
Hệ thống dán nhãn chuyên dụng cho phòng thí nghiệm MilliSentials™ 

Ghi nhãn chính xác

Bạn đã lưu mẫu trong tủ âm sâu -80oC một thời gian và gặp rắc rối khi không thể nhận 
diện được tên mẫu và các thông tin khác ghi trên nhãn? Hệ thống dán nhãn chuyên 
dụng cho phòng thí nghiệm MilliSentialsTM hỗ trợ hợp lý hóa việc nhận dạng mẫu, hóa 
chất, thuốc thử với chất liệu nhãn không thấm nước, có thể chỉnh sửa dễ dàng, phù 
hợp với các ứng dụng trong phòng thí nghiệm.
•  Nhãn in, nhãn tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng để dễ đọc và nhận diện
•  Chịu được khoảng nhiệt độ từ -196oC (bình nitơ lỏng) tới 100oC
• Kháng hóa chất: kháng nước, cồn, IPA, DMSO, methanol, acetonitrile, chất tẩy 

Ghi nhãn ở bất cứ đâu

Được thiết kế đặc biệt cho phòng thí nghiệm, hệ thống ghi nhãn MilliSentialsTM sử dụng 
nhãn được để vừa khít với bất kỳ dụng cụ nào trong phòng thí nghiệm.

LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN
Với trang thiết bị thiết yếu cho phòng thí nghiệm MilliSentials™ 

Bạn đang vẫn sử dụng những công cụ thí nghiệm xưa cũ trong những nghiên cứu cho tương lai? Phòng thí nghiệm 
hiện đại luôn cần những giải pháp đột phá để cải thiện hiệu năng và đáp ứng tất cả các nhu cầu làm việc cho các 
nhà khoa học. Hệ thống trang thiết bị thiết yếu trong phòng thí nghiệm MilliSentialsTM được thiết kế đặc biệt để 
đơn giản hóa các tác vụ thường quy và hợp lý hóa quy trình phòng thí nghiệm, giúp phòng thí nghiệm đạt hiệu 
suất hoạt động cao nhất.

• Phiến kính
• Bình nuôi cấy
• Đĩa nuôi cấy
• Lọ, dụng cụ đong

• Ống nghiệm
• Bình chứa nhiều thể tích
• Ống ly tâm
• Bình tam giác

Ghi nhãn dễ dàng

Thân thiện với người sử dụng. Với phần mềm trực quan và kết nối dữ liệu không dây, 
hệ thống ghi nhãn MilliSentialsTM khiến việc tạo nhãn dễ dàng hơn bao giờ hết.
•  Mẫu nhãn có sẵn cho các dụng cụ chứa phòng thí nghiệm
•  Máy in chuyển nhiệt dễ sử dụng với tùy chọn kết nối dữ liệu không dây và qua cáp
•  Kết nối Wi-fi để in trực tiếp
•  Ứng dụng trên điện thoại thông minh thân thiện với người dùng 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.
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Mô tả sản phẩm Mã đặt hàng

Hệ thống ghi nhãn chuyên dụng cho PTN MilliSentials™ 

Khu vực Châu Âu MISELLABSE

Nhật Bản MISELLABSJ

Trung Quốc MISELLABSC

Ấn Độ MISELLABSI

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương MISELLABSA

Đài Loan MISELLABST

Khu vực Mỹ La Tinh MISELLABSL

Brazil MISELLABSB

Argentina MISELLABSR 

Mô tả sản phẩm Mã đặt hàng

Cuộn giấy nhãn MilliSentials™ MISELADLA

Mực máy in MilliSentials™ MISELPRRI

Dụng cụ hỗ trợ pipette và phân phối chất lỏng MilliSentials™ 

Dụng cụ hỗ trợ pipette và phân phối chất lỏng MilliSentials™ MISEPTC0N

Màng lọc cho dụng cụ hỗ trợ pipette và phân phối chất 
lỏng MilliSentials™ 

MISEMEMFR

Máy vortex MilliSentials™ 

Máy vortex MilliSentials™ 
(Giắc cắm Châu Âu, Úc, Anh)

MISEVTXRI

Tìm hiểu thêm chi tiết về các hệ thống MilliSentialTM tại

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MERCK VIỆT NAM

Tầng 9, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Email: MVN_LSmarketing@merckgroup.com

Hotline: 028 38 420 117

Website: https://merck-lifescience.com.vn/ 

SigmaAldrich.com/MilliSentials

Dụng cụ hỗ trợ pipette và phân phối chất lỏng MilliSentials™ 

Thuần thục trong thao tác hút nhả chất lỏng với thể tích chính xác

Dụng cụ hỗ trợ pipette và phân phối chất lỏng MilliSentials™ của chúng tôi 
mang tới một công cụ tiện lợi, thân thiện với người sử dụng, có thể tự động chia 
nhỏ dung dịch với độ chính xác và độ tái lặp cao bằng nút bấm trên thân dụng 
cụ, giúp người sử dụng thao tác an toàn, giảm mỏi tay.
•  Tích hợp khả năng phân chia tự động để nhả chính xác lượng chất lỏng 
    từ 0,5-5,0mL 
•  Các nút bấm hút và nhả dung dịch với độ nhạy cao cho phép điều khiển chính 
xác và dễ dàng
•  Thiết kế thân thiện, giúp giảm mỏi tay khi thao tác

Máy vortex MilliSentials™ 

Lắc đều tất cả mọi thứ

Máy vortex MiliSentialsTM với kiểu dáng thiết kế gọn nhẹ và đẹp mắt, mang tới 
khả năng trộn mẫu mạnh mẽ trong thiết kế nhỏ gọn, hiện đại. Máy trộn của 
chúng tôi phù hợp với các ống nghiệm với thể tích từ 0,2 đến 50 mL, hoặc các 
tuýp nhỏ với thể tích từ 2.0 đến 10 mL cho đến các loại bình chứa lên tới 150 mL.
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