
  

 

ASEPTYCZNY SYSTEM  
MEMBRANOWEGO POBORU PRÓBEK 
 

 

System probierczy QualiTru od ponad 30 lat jest najbardziej zaufaną marką do sterylnego 
pobierania próbek cieczy. Dzięki zaangażowaniu w rozwój wiedzy o pobieraniu próbek oraz 

opracowywaniu nowych produktów zapewniamy praktyczne i niezawodne rozwiązania 
w zakresie poboru próbek dla różnych branż przemysłu. 

 
 

 



ASEPTYCZNY SYSTEM  
MEMBRANOWEGO POBORU PRÓBEK 

  

 

  

ZASTOSOWANIE 

Załadunek do cystern 
Najlepsze rozwiązanie probiercze do stosowania w ciągłym przepływie medium 
do uzyskania reprezentatywnej próbki dla całej objętości załadunku. 

Poziome / pionowe 
zbiorniki z mlekiem 

System QualiTru zapewnia sterylny dostęp do płynnego surowego mleka bez 
konieczności otwarcia zbiornika. 

Próbkowanie 
z łańcucha mlecznego 

Odpowiednie rozwiązanie do izolacji zanieczyszczeń oraz monitorowania jakości 
mleka i stanu zdrowia stada (pobieranie próbek komórek somatycznych). 

Proces pasteryzacji 
System zapewnia najskuteczniejsze metody monitorowania po pasteryzacji 
w celu identyfikacji i kontroli zanieczyszczeń. 

Zarządzenie procesem / 
weryfikacja 

Uniwersalność umiejscowienia portów QualiTru pozwala użytkownikom wskazać 
konkretne obszary wymagające szczególnej uwagi. 

Cysterny mleczarskie 
Pobieranie próbek z boku lub z tyłu ciężarówki eliminuje ryzyko upadku, 
zapewniając jednocześnie pobranie reprezentatywnej próbki. 

PMO Załącznik N 
System probierczy QualiTru zapewnia zatwierdzoną przez FDA, łatwą metodę 
pobierania próbek z cystern do badania porowatości leków i antybiotyków. 

 Sterylne membrany Septa pozwalają na pobranie 
aseptycznych próbek z każdej instalacji eliminując 
ryzyko zanieczyszczenia 

 Jednorazowe sterylne pojemniki dostępne w różnych 
rozmiarach i konfiguracjach do każdej aplikacji 

 Łatwość instalacji 

 Prosty pobór próbek – metoda ta należy do jednych 
z najprostszych dostępnych metod poboru próbek 

 Najwyższy poziom jakości – produkcja zgodna 
z rygorystycznymi standardami kontroli jakości ISO 9001 

Zalety 
 

Gdzie sprawdzi się System QualiTru ? 
 

Różnorodność produktów QualiTru oferuje branży spożywczej, napojów, mleczarskiej i innym niezawodną 
metodę zapewnienia zgodności z normami i najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
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Sanitarne porty TruStream 
 Wykonane ze stali nierdzewnej, 

certyfikowane znakiem 3-A   

 Przeznaczone do pracy w różnych 
lokacjach: na liniach przetwórczych, 
w silosach, zbiornikach i cysternach do 
przewożenia mleka 

 Zapewniają sterylny dostęp do 
monitorowania procesu, kontroli pod kątem 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, 
a także do pobierania próbek z instalacji  
in-line oraz zbiorników 

 Dostosowane według indywidualnej 
specyfikacji 

 

TRU STREAM Porty 
 

  

Pompa perystaltyczna 
 System pobierania próbek TruMotion wykorzystuje pompę 

perystaltyczną do pobierania próbek cieczy do sterylnej 
torebki TruStream 

 Jest to system ciągłego próbkowania, pozwalając uzyskać 
uniwersalną próbkę z całego przebiegu procesu. 

 

Torebki TruMotion 
Dostępne Torebki TruMotion do użytku z pompą perystaltyczną: 

 2 l / rurka silikonowa 3.2 mm 

 2 l / rurka silikonowa 2.0 mm 

 

TRU STREAM Membrany 
 

System pobierania próbek 
 

Sterylne membrany Septa 
 Dostępne w wersji 7 i 12-kanałowej 

 Obydwa typy służą do poboru igłowego 

 Zaprojektowane tak, aby próbki mogły być pobierane 
jednorazowo z każdego kanału, co zdecydowanie 
zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego 

 Każda membrana jest wykonana z wysokiej jakości 
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
i posiada etykietę wskazującą które kanały zostały już użyte 

 Po wykorzystaniu wszystkich kanałów zastąp membranę 
na nową 

Umieść 7-mio lub 12-sto kanałową 
membranę Septa w nierdzewnym 
porcie TruStream. Porty są dostępne 
w różnych konfiguracjach, dostępne 
także w wykonaniu specjalnym na 
zamówienie. 

Wysuń igłę i wyrzuć ją do 
kosza razem z niebieską 
nasadką. 

Umieść igłę w membranie. Pozwól aby 
medium spłynęło do pojemnika do ¾ 
objętości. Umożliwia to pobieranie 
sterylnych próbek jednorazowo 
z każdego kanału bez ryzyka 
zanieczyszczenia krzyżowego. 
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TRU DRAW Pojemniki 
 

TRU STREAM Torebki 
 

 
 
Pompa perystaltyczna 

 System pobierania próbek TruMotion wykorzystuje 
pompę perystaltyczną do pobierania próbek cieczy do 
sterylnej torebki TruStream 

 Jest to system ciągłego próbkowania, pozwalający 
uzyskać uniwersalną próbkę z całego przebiegu procesu. 

 

Torebki TruMotion 
Dostępne Torebki TruMotion do użytku z pompą perystaltyczną: 

 2 l / rurka silikonowa 3.2 mm 

 2 l / rurka silikonowa 2.0 mm 

 
SINGLE SAMPLER 

Sterylne torebki do pobierania próbek 
 Dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach dla 

indywidualnych potrzeb próbkowania 

 Oferujemy także zespoły próbkowania TruMotion 
zaprojektowane do pracy z pompami perystaltycznymi 

 Każda torebka – przepuszczalna dla tlenu – jest 
wyposażona w igłę i rurkę 

 Współpracuje z wszystkimi membranami TruStream 
Septa 

 Rozmiary torebek TruStream: 250 ml, 2 l, 7 l 

 

Pompa perystaltyczna 
 
 
 

Sterylne pojemniki TruDraw Single Sampler 
 Sterylny pojemnik z samo-uszczelniającym 

zamknięciem 

 Pojemnik ma dołączoną igłę do pobierania próbek 
o objętości ~60 ml 

 Bezpieczeństwo poboru i śledzenia próbek 

 Pojemnik TruDraw może współpracować ze 
wszystkimi membranami TruStream Septa 

 Funkcja zabezpieczająca przed naruszeniem 


