
Safety
in Every Level

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Để phòng thí nghiệm luôn an toàn 
như ngôi nhà thân yêu của bạn.

The Life Science business 
of Merck operates as 
MilliporeSigma in the  
U.S. and Canada.



Chương trình ưu đãi đổi quà 
cho các dòng sản phẩm Axít 
và Bazơ 
Từ 14/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022, bạn 
sẽ có cơ hội sở hữu bộ dụng cụ xử lý tràn đổ an 
toàn khi mua 15.000.000 VND* các sản phẩm 
Axít và Bazơ của Merck. 

*Điều kiện áp dụng:
. Áp dụng với các hóa đơn mua hàng từ đại lý của Merck Việt Nam

. Khách hàng được phép cộng dồn Hóa Đơn

. Tổng hóa đơn 15,000,000 VND cho 2 nhóm hàng Axit và Bazo

. Áp dụng không quá 03 phần đổi quà cho một đơn vị/công ty

. Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 bộ xử lý tràn đổ an toàn 

Z401099-1EA hoặc Z288497-1EA (xem chi tiết bên dưới)

. Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn 

khi hết lượng quà tặng mà không cần phải thông báo trước.

Thông tin bộ xử lý tràn đổ an toàn:Trang bị cho 
phòng thí nghiệm 
của bạn bộ dụng 
cụ xử lý tràn đổ 
chất lượng ngay 
hôm nay! 

 BỘ 1: Z288497-1EA Aldrich® Imperial mini-spill kits

Bộ dụng cụ bao gồm:

. 5 miếng thấm hút PP kích thước 12x12 in

. 1 miếng bao chân kích thước 3x4 in

. 1 bộ dụng cụ thu gom gồm chổi và ky nhựa có tay cầm

. 1 đôi găng tay nitrile

. 1 túi xử lý kích thước 18x30 in

. 1 thùng nhựa HDPE thể tích 2 gallon có nắp đậy

Bộ dụng cụ bao gồm:

. 1 màng chắn miệng hô hấp nhân tạo

. 1 muỗng nhựa

. 1 đôi găng tay nitrile

. 1 áo choàng có dây buộc ở lưng dùng 1 lần

. 1 khẩu trang chống bụi dùng 1 lần

. 2 gói bột đông dụ chứa kali polyacrylate

. 1 khăn sát khuẩn dùng 1 lần kích thước 3x6 in có chứa 

chloroxylrnol (0,5%)

. 1 khăn sát khuẩn dùng 1 lần kích thước 5x8 in có chứa 

n-Alkyl dimethyl ethlbenzyl amoni clorua (0,25%) và 

dimethyl benzyl amoni clorua (0,25%)

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn:
Công ty TNHH Merck Việt Nam
Website: blog.merck-lifescience.com.vn
Email: MVN_LSmarketing@merckgroup.com
Hotline: (84) 28 38 420117

 BỘ 2: Z401099-1EA Biohazard spill kit

(Quý khách sẽ được lựa chọn 1 trong 2 bộ dưới đây)


