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DOSIFICACIÓ MONODOSI AZIDIOL 
 
 
 
 

Format de pots: 

- Tapa amb frontissa. 
- Precinte de seguretat. 
- Bossa unitària. 
- Volum: 50 ml. 

 

El format monodosi presenta les següents característiques:  

- Té una caducitat de 6 mesos. 
- Es conserva a temperatura ambient <25ºC. 
- Cada monodosi d’Azidiol és per a una mostra de llet. 
- Per a la seva dosificació, seguiu els passos indicats a continuació: 
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PAS 2 
Seleccioneu una ampolleta i 
separeu-la de la resta 

PAS 3 
Doneu uns cops a l’ampolleta 
per fer que el líquid baixi  

PAS 4 
Trenqueu la pestanya (part alta 
de l’ampolleta) quan tingueu tot 
el líquid a baix  

PAS 1 
Ompliu els flascó fins la ratlla, 
indicada per una fletxa. 

ATENCIÓ AL 
NIVELL DE LLET! 
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PAS 5 
Aboqueu, a la mostra de llet, tot el 
líquid de l’ampolleta fent una mica de 
pressió sobre aquesta. 

PAS 6 
Agiteu suaument per tal de repartir el 
conservant. 

PAS 8 
Un cop buida l’ampolleta de la 
monodosi, dipositeu l’envàs en 
un contenidor de residus. 

PAS 7 
Enganxeu l’etiqueta de codi 
de barres i escriviu la data 
de presa de mostra. 



Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative 
Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 
 
 
 
 

REACTIU AZIDIOL  

Líquid per a la conservació de mostres de llet amb finalitat analítica. 

Aquest material no és aplicable per a ús humà, ni Veterinari, ni Farmacèutic, ni 

Agroalimentari. 

 

COMPOSICIÓ: g/litre 

Cloramfenicol: 0,75 gr 

Azida sòdica: 18 gr 

Etanol: 10 ml 

Trisodi citrat 5,5 hidrat: 45 gr 

Blau de bromofenol: 0,35 gr 

Aigua desionitzada  q.s.p.: 1.000 ml 

 

CARACTERÍSTIQUES: 

CADUCITAT: 6 mesos 

DOSIFICACIÓ: Cada monodosi d’Azidiol és per a una mostra de llet 

 

CONSERVACIÓ:  

Mantingueu a temperatura ambient <25ºC 

Mantingueu fora de l’abast dels nens.    

          
     

 
R: 25-52 

S: 28 a – 45-60-61 

Ctra. Vilassar de Mar a Cabrils, s/n - 08348 Cabrils (Barcelona) | T 937 508 856 | atencioclient@allic.org  
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