


امـروزه صنعـت تولیـد تجهیزات آزمایشـگاهی و پزشـکی با سـرعتی بی سـابقه در حال پیشـرفت و تغییـر در تمامی ابعاد 
مـی باشـد. در طـول 4 دهـه فعالیـت در ایـن حـوزه همـواره تالش کـرده ایم که بـر تعهد خـود مبنی بر تولیـد محصوالت 

بـا کیفیـت و کارآمد پایبنـد بمانیم.

اولویـت اصلـی مـا پاسـخگویی بـه نیازهای رو به رشـد پرسـنل حوزه سـالمت و بیماران می باشـد. رسـیدن بـه این هدف 
تنهـا بـا ایجـاد سـاختاری سـازمان یافته بـه منظور توجه به نیازهای مشـتریان، اسـتفاده از تجـارب بیمـاران و بهره مندی 
از تفکـرات خـالق نیـروی انسـانی جـوان در سـایه تجربـه و دانـش متخصصین ممکن می باشـد. در این مسـیر مـا خود را 
موظـف بـه سـرآمد بـودن مـی دانیم و ایـن تفکر در واحدهـای تخصصی ایـن مجموعه از طراحـی و تولید تـا ارائه خدمات 

و پشـتیبانی جریان دارد.

رویکـرد و نگـرش مـا در دو مجموعـه پـل ایـده آل پـارس و پـل ایـده آل تجهیـز همـواره بـر مبنـای ارزش آفرینی 
بـرای همـکاران و جلـب رضایـت مشـتریانی مـی باشـد کـه در تمامـی این سـال ها بـه ما اعتمـاد کرده انـد. ما بـه عنوان 
پیشـگامان ایـن حـوزه در کشـور همـواره تالش کرده ایم تـا با بکارگیـری تکنولوژی نوین و اسـتانداردهای بیـن المللی، در 

مسـیر پوشـش هرچـه بیشـتر نیازهـای مختلـف حوزه تامیـن سـالمت و آزمایشـگاهی ثابت قدم باشـیم.

مفتخریـم نسـخه جدیـد کاتالـوگ شـرکت پـل ایـده آل پارس و پـل ایده آل تجهیـز را کـه در بردارنـده اطالعات 
جامـع بیـش از 400 محصـول تولیـدی ایـن مجموعـه مـی باشـد را تقدیـم حضورتـان نماییـم. از صمیـم قلب امیـدوارم، 
همچـون گذشـته بـا انتقـال نظـرات ارزشـمند، رهنمودهـا و بیـان نیازمنـدی های خود مـا را در این مسـیر یـاری نمایید.

مرتضی استاد رحیمی
مدیرعامل شرکت پل ایده آل پارس

دوستان و همکاران گرامی،



نـوآوری، کیفیـت،  ایمنـی، جلب اعتمـاد کاربران و رضایت مشـتریان 
همـواره از اصـول بنیادین شـرکت پل ایده آل پارس بوده اسـت که بـا بهره گیری 
از برنامـه ای منسـجم و نظام یافتـه حرکـت رو بـه رشـد خـود را  در ایـن مسـیر 
ادامـه می دهـد. بدیـن منظـور بـا گسـترش شـبکه توزیع کننـدگان خـود در 
اسـتان های مختلـف کشـور و از طریـق بیش از 800 نمایندگی، توانسـته اسـت 

سراسـر کشـور را تحـت پوشـش خدمـات خود قـرار دهد.

دفتر مرکزی
تلفن : 88۵4۵۹22-۹ )021(

فکس: 8876۵۵61 )021( -  887671۵۹ )021(

واحد فروش
تلفن : )10خط( 88۵4۵۹22 )021(

تلگرام و واتساپ
0۹12-33401۹7

www.medpip.com
info@medpip.com
Pole Ideal Pars Co.
poleideal      



یکبار مصرف

قابل اتوکالو در دمای 121 درجه  سانتی گراد و فشار 1 اتمسفر

مجموعه پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز به منظور ارائه ی حداکثر خدمات پس از 
فروش و گارانتی اقدام به راه اندازی سامانه ی ثبت محصول نموده است.

این سامانه از طریق آدرس های زیر در دسترس می باشد.
my.medpit.com    و   my.medpip.com
از مزایای ثبت محصول در این سامانه برای مشتریان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 اطمینان از اصالت کاالی خریداری شده
 برخورداری بهتر از خدمات پس از فروش و گارانتی

 کسب امتیاز و دریافت جوایز 

جهت آگاهی از محصوالت قابل ثبت و همچنین اطالع از نحوه ی ثبت نام به سایت 
medpip.com و یا medpit.com مراجعه فرمایید.

مقاوم در برابر اکثر اسید ها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها

دارای ردیف بندی ماتریسی )با استفاده از اعداد و حروف(

  
مدرج

قابلیت قرارگیری پایدار بر روی یکدیگر )انبارش(

راهنمای استفاده از عالئم *

قابلیت فریزکردن

* اطالعــات فنــی محصوالت موجــود در ایــن کاتالوگ )اعــم از ابعــاد، ظرفیت هــا، مقاومت ها( به طــور تقریبی می باشــند. 
ممکن اســت مقاومت مواد )نســبت به محصوالت شــیمیایی، دما، ســانتریفوژ نمودن و...( با توجه به شــرایط خارجی و محیطی 
دچــار تغییرات شــوند. پیشــنهاد می شــود محصول مــورد نظر را تحت شــرایط پیش بینی شــده مورد اســتفاده قــرار دهید.

ابعاد  به صورت » ارتفاع  x  عرض  x   طول «  آمده است.



سیفتی باکس و ایمنی

تجهیزات حجم برداری

تجهیزات نمونه برداری و نمونه گیری

جالوله ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب

لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه

تجهیزات آزمایش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی

لوازم عمومی

دستگاه ها 

اطالعات تکمیلی

نمایه

8

24

50

64

74

86

94

108

137

168



سمپلر حجم ثابت

پایه سمپلر گردان )6 شاخه(

استند سمپلر )5 خانه(

Cplus سیفتی باکس های 

کیف های یونیورسال

ت جدید
محصوال

14

40

80

22

22



ت جدید
محصوال
الم میکروسکوپ

Premium 20000 سانتریفیوژ یونیورسال سری

راکر شیکر

PIT053RS انکوباتور شیکردار

89

115

124

130

MS65 113مینی استیرر





تجهیزات حجم برداری
Liquid Handling
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تجهیزات حجم برداری

تجهیزات حجم برداری

P.I.P. سمپلرهای

پیپت پاستور مدرج
پیپت پاستور اکسترا

استند سمپلر )۵ خانه(
پایه سمپلر گردان )6 شاخه(

مزور پالستیکی

P.I.P. مشخصات فنی سمپلرهای

پیپت پاستور حباب متغیر

جعبه نوک سمپلر

1۵

20
20

22
22

23

1۹

21

23
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www.medpip.com

A Good Beginning 
Makes a Good Ending

شروعی مطمئن

 نتیجه ای مطمئن



دســتگاه آلکالیمتــری ) قلیاســنجی( توســط فرانســوا آنتــوان آنــری هنــری دکرویزیــل 
)شــاگرد گیــوم فرانســوا رولــه( مقدمــه ای بــر اختــراع پیپــت بــود.

یــک پزشــک بــه طــور تصادفــی باســیل های حصبــه را بــه داخــل دهــان 
ــا  ــرداری ب ــل حجم ب ــه دلی ــگاهی ب ــت آزمایش ــن عفون ــد. اولی ــود مکی خ

ــان رخ داد. ده

پیپت النگ- لوی یا کارلسبرگ در آزمایشگاه کارلسبرگ دانمارک اختراع شد.

ــال  ــرای انتق ــتور ، دانشــمند فرانســوی ب ــی پاس لوئ
مایعــات و بــه منظــور کاهــش آلودگــی نمونــه هنگام 
انجــام آزمایشــات، لوله هــای شیشــه ای بلنــد و باریک 
را بــه کار بــرد. ایــن ابــزار هنــوز هــم در آزمایشــگاه ها 

کاربــرد دارد.

ــار  ــن ب ــرای اولی ــت3« ب ــت2« و »تیتری ــورت1« و »پیپ ســه واژه ی »ب
حیــن انجــام یــک آزمایــش توســط ژوزف لوییس گی لوســاک ، شــیمی 

دان فرانســوی عنوان شــدند.

ســرنگ پیســتونی توســط مارتیــن اورلــچ اختــراع شــد. بــا وجــود اینکــه 
ایــن اختــراع نقــش مســتقیمی در توســعه ی ســمپلر ایفا نکــرد، امــا نحوه ی 
عملکــرد پیســتون آن در شــکل گیری ســمپلرهای مــدرن نقــش داشــت.

اولیــن پیپت های پالســتیکی توســط شــرکت صنایــع شــیمیایی امپریال 
و از جنــس پلــی اتیلــن بــا چگالی کــم )LDPE( ســاخته شــدند. ایــن نوع 
پیپت هــا در برابر شکســتن مقــاوم بــوده و هنوزهــم در طیف گســترده ای 

از فعالیت هــای آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده قــرار می گیرند.

1810

1893

1936

1860-1864

1824

1889

1933

Guillaume-Francois Rouelle
Francois Descroizilles

Joseph Louis Gay-Lussac
1. Burette     2. Pipette    3. Titrate

Lang-Levy (Carlsberg) pipette

Martin Overlach

Louis Pasteur

مروری بر تاریخچه ی
حجم برداری 

اختراع دستگاه آلکالیمتری

مطرح شدن مفاهیم و واژگان بورت، پیپت و تیتریت

اختراع اولین پیپت

اختراع اولین سرنگ پیستونی

اولین عفونت در اثر حجم برداری

تولید اولین پیپت پالستیکی 

اختراع پیپت النگ- لوی



E
volution of the 

pipette

کالرک همیلتون اولین سرنگ با دقتی به اندازه ی میکرولیتر را ساخت.  

اختــراع اولیــن ســمپلرهای چنــد کانالــه شــامل 4 ، 8 و 12 کانــال  کــه از 
ــد. ــرداری می کردن ــم μl 300 حجم ب ــا حج ــات ت مایع

تولید پیپت های حجم متغیر چندکاناله

الــی و پیتــر ســاتر در آزمایشــگاه ملــی بروکهیــون ســمپلری بــا 
ــادر  ــه ق ــد ک ــد کردن ــان تولی ــرداری در جه ــزان حجم ب ــن می کم تری
بــه حجم بــرداری از قطــرات آلیــاژ طــال و ژرمانیــم ذوب شــده بــا دقــت 

(بــود. زپتولیتر)

اختراع سمپلر با دقت زپتولیتر

اختــراع اولیــن پیپــت پیســتونی بــه نــام پیپــت ماربــورگ1 توســط هاینریــش 
ــرداری را تســریع می کــرد. ــد حجم ب شــنیتگر ، کــه رون

اولیــن ســمپلر حجــم متغیــر توســط وارن گیلســون و هنــری الردی در 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا اختــراع شــد.

ــه دارای اســتپر  ــرد ک ــراع ک ــار ســمپلری را اخت ــن ب ــرای اولی ــن ب رنی
موتــور بــود. بــا اســتفاده از ایــن ســمپلرهای الکترونیکــی میــزان دخالت 

ــرداری کاهــش یافــت. ــر در فرآینــد حجم ب کارب

ــمپلرهای  ــد س ــه ی تولی ــزی زمین ــب ری ــای قال ــرفت فناوری ه ــا پیش ب
ــد.  ــاد ش ــر ایج ــم متغی ــه ی حج چندکانال

در ســال 2000 رنیــن یــک ســمپلر هیبریــدی اختراع کــرد کــه دارای یک 
نمایشــگر دیجیتــال بــود. بــا ایــن وجــود جابجایــی پیســتون هنــوز هــم به 

صــورت دســتی و توســط کاربــر صــورت می گرفــت.

اختراع اولین سمپلر مکانیکی با نمایشگر دیجیتال 

1973

1989

2007

1957

1974

1984

2000

اختراع اولین سمپلر الکترونیکی 

1947

Clark Hamilton

Warren Gilson & Henry Lardy

Rainin

Eli & Peter Sutter

Heinrich Schnitger
1. Marburg Pipette

اختراع سرنگ با دقت میکرولیتر

اختراع پیپت ماربورگ

اختراع سمپلر چند کاناله

اختراع اولین سمپلر حجم متغیر
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تجهیزات حجم برداری
برداشــت و انتقــال دقیــق نمونه هــا از متداول تریــن فعالیت هــا در آزمایشــگاه های تشــخیص طبــی، شــیمی و غیــره می باشــد و 
ــازی  ــا رقیق س ــات و ی ــخصی از مایع ــم مش ــال حج ــا، انتق ــه ی محلول ه ــت تهی ــگاه ها جه ــب آزمایش ــرداری در اغل ــزات حجم ب تجهی

ــد.  ــترده ای دارن ــرد گس ــگاهی کارب ــای آزمایش نمونه ه
ــا گذشــت زمــان بهبــود  ــکار رفتــه کــه ب ــرداری از نمونه هــا تجهیــزات آزمایشــگاهی مختلفــی ب از دهــه ی 1700 تاکنــون جهــت حجم ب
ــت و  ــود دق ــه بهب ــای بیشــتری از جمل ــمپلرها مزای ــتفاده از س ــروزه اس ــده اســت. ام ــاد ش ــا ایج ــت آن ه ــرد و دق چشــمگیری در عملک

ــای شیشــه ای دارد. ــه اســتفاده از پیپت ه ــر نســبت ب ــی کارب ــش ایمن ــری، ســرعت عمــل و افزای ــری، ســهولت کارب تکرارپذی

پارامترهای اساسی برای دست یابی به نتایج معتبر

بــه منظــور دســت یابی بــه نتایــج معتبــر حیــن اســتفاده از ســمپلر، پارامترهــای اســتفاده از ابــزار کارآمــد و بــا کیفیــت، انجــام ســرویس های 
دوره ای، به کارگیــری تکنیک هــای صحیــح حجم بــرداری و مهــارت و تجربــه ی کاربــر موثــر هســتند.

1234

سرویس های دوره ایتکنیک صحیحمهارت کاربرابزار با کیفیت

ــت  ــا کیفی ــزار ب ــک اب اســتفاده از ی
ــبب  ــادی س ــد زی ــا ح ــد ت می توان
شــود.  نتایــج  اعتبــار  افزایــش 
ســمپلرهای بــی کیفیــت نــه تنهــا 
موجــب اتــالف وقــت و هزینــه 
می شــوند بلکــه نتایــج آزمایشــات را 
فاقــد اعتبــار ســاخته و ایــن امــر بــه 
ویــژه در آزمایشــگاه های تشــخیص 
طبــی ممکــن اســت عواقــب جبران 
ناپذیــری را بــه دنبــال داشــته و 
ســبب تشــخیص نادرســت گــردد. 

ــگام  ــی هن ــارت کاف ــتن مه داش
حجم بــرداری می توانــد کمــک 
دقــت  افزایــش  بــه  بســیاری 
ارائــه  بــا  نمایــد.  آزمایشــات 
ــط  ــب توس ــای مناس ــوزش ه آم
زمینــه  متخصصــان خبــره در 
ــرداری،  ــات و حجم ب ــال مایع انتق
آزمایشــگاه ها می تواننــد احتمــال 
بــروز خطــای حجم بــرداری را بــه 

ــانند. ــل برس حداق

انتخــاب روش مناســب و رعایــت 
نــکات صحیــح حجم بــرداری از جمله 
ــه  ــا ب ــر ب ــه کارب ــت ک ــواردی اس م
کارگیــری آن هــا قــادر بــه دســت یابی 

بــه نتایجــی معتبــر خواهــد بــود.
بــرای آشــنایی بــا نــکات مرتبــط بــا 
ــه  ــه پیوســت مراجع ــرداری ب حجم ب

فرمایید.

انجــام مراحــل حجم بــرداری در 
دقــت  نیازمنــد  آزمایشــگاه ها، 
بســیار باالیــی اســت. درعیــن حال 
همــواره عواملــی مانند اســتفاده ی 
ــا  ــمپلر و ی ــدت از س ــی م طوالن
نمونه هــای  از  حجم بــرداری 
خــاص ممکــن اســت دقــت یــک 
ســمپلر را با مشــکل مواجه ســازند. 
از ایــن رو انجــام ســرویس های 
وتنظیــم  کالیبراســیون  دوره ای، 

ــادی دارد. ــت  زی ــمپلر اهمی س

 P.I.P. سمپلرهای

مکانیزم حجم برداریطراحی ارگونومیکقابل اتوکالوبدنه ی سبکیک سال گارانتی
تماماً فلزی

کالیبراسیون
سریع و آسان
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مکانیزم حجم برداری

بدنه

پران نوک سمپلر

دکمه ی پران نوک سمپلر

دکمه ی حجم برداری

دستگیره ارگونومیک
حرکت کاماًل نرم و روان

سبک و ارگونومیک

دفع راحت و ایمن نوک سمپلر

جای گیری راحت سمپلر در دست

کاربری آسان

تمامًا فلزی و ضدزنگ

A Good Beginning Makes a Good Ending
شروعی مطمئن، نتیجه ای مطمئن
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P.I.P. سمپلرهای حجم ثابت، تک کاناله
جابه جایی و انتقال دقیق حجم کم و  مشخصی از مایعات 

ــرداری تمامــاً فلــزی حداکثــر دقــت در  ــه واســطه ی بهره منــدی از مکانیــزم حجم ب ــا طراحــی ویــژه و ب ســمپلرهای حجــم ثابــت .P.I.P ب
ــزی و پالســتیکی و اســتفاده از  ــدد فل ــات متع ــری قطع ــدم درگی ــن ع ــد. همچنی ــم می کنن ــران فراه ــرای کارب ــرداری را ب ــد حجم ب فراین
اورینگ هــای ضدنشــت متعــدد، موجــب عملکــرد مطلــوب ســمپلر در طــول عمــر بــاالی آن می گــردد. ایــن ســمپلرها بــه دلیــل عملکــرد 

ــرداری از اغلــب نمونه هــای آزمایشــگاهی، مناســب و دقیــق هســتند. ــه جایــی هــوا، جهــت حجم ب ــر اصــل جاب مبتنــی ب

متناسب با انواع نوک سمپلر های استاندارد
وجــود اورینــگ  بــر روی شــفت و محــل اتصــال نــوک ســمپلر باعــث می شــود تــا نــوک ســمپلر بــه درســتی بــه ســمپلر چفــت شــده و از 
نشــت هــوا جلوگیــری شــود. ایــن مســئله عــالوه بــر اینکــه افزایــش دقــت آزمایشــات را بــه همــراه دارد، ســبب می شــود تــا ســمپلرهای 

.P.I.P قابــل اســتفاده بــا انــواع نــوک ســمپلرهای اســتاندارد باشــند.

طراحی منحصربه فرد قطعات و مکانیزم 
مکانیــزم حجم بــرداری تمامــاً فلــزی و یکپارچــه ی ســمپلرهای .P.I.P و عــدم 
درگیــری قطعــات متعــدد فلــزی و پالســتیکی، موجــب عملکــرد دقیــق آن 
شــده و آســیب پذیری ســمپلر را در برابــر حــوادث احتمالــی )از قبیــل افتــادن 

بــرروی زمیــن و ...( بــه حداقــل میــزان ممکــن رســانیده اســت.
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قابل اتوکالو

ــه ی خارجــی  ــوک ســمپلر، باعــث آلودگــی بدن ــر آلودگــی ن ــا اســتفاده از ســمپلر، عالوه ب ــی ب ــاک و عفون ــرداری از مایعــات خطرن حجم ب
ســمپلر و در بعضــی از مــوارد، باعــث آلودگــی اجــزای داخلــی ســمپلر می شــود کــه چنانچــه بــه صــورت مناســب آلودگی زدایــی نشــوند، 
ــه  ــا خطــر مواجــه ســازند. ب ــر را نیــز ب ــج آزمایش هــا می شــوند، بلکــه ممکــن اســت ســالمت کارب ــه تنهــا موجــب اشــتباه شــدن نتای ن

همیــن جهــت قابــل اتــوکالو بــودن ســمپلر اهمیــت زیــادی دارد. 

پیــش از اتوکالوکــردن ســمپلر .P.I.P حتمــاً دکمــه ی حجم بــرداری ســمپلر را جــدا کنیــد.  ســمپلر را در دمــای 121 درجــه ی ســانتی گراد، 
تحــت فشــار یــک اتمســفر و بــه مــدت 20 دقیقــه اتــوکالو کنیــد.

به منظور اتوکالوکردن سمپلرهای .P.I.P نیازی به بازکردن قطعات داخلی سمپلر نیست.

طراحی سبک و ارگونومیک
ــن درصــورت اســتفاده ی مکــرر از ســمپلر و حجم برداری هــای   ــا اصــول ارگونومــی طراحــی شــده اســت. بنابرای ــق ب ســمپلر .P.I.P مطاب
 P.I.P. طوالنــی مــدت، دســت کاربــر در معــرض فشــار کمتــری قــرار خواهــد گرفــت. همچنیــن وجــود دســتگیره ی ارگونومیــک در ســمپلر

باعــث می شــود تــا فشــار کمتــری بــه مــچ و انگشــتان دســت وارد گــردد. 

حجم بــرداری یــک حرکــت تکــراری اســت و یــک شــخص 
ــرداری  ــار مراحــل حجم ب ــزاران ب ــن اســت در روز ه ممک
ــال  ــال ابت ــر احتم ــن ام ــد. همی ــام ده ــمپلر را انج ــا س ب
بــه اختــالالت ناشــی از  آســیب فشــار تکــراری را بســیار 
و  ارگونومیــک  طراحــی  بنابرایــن  می  دهــد.  افزایــش 
جایگیــری آســان ســمپلر در دســت، حرکــت نــرم و روان 
ــرداری  ــزم حجم ب ــر در مکانی ــای درگی ــا و فنره دکمه   ه
ــراری  ــار تک ــیب فش ــه ی آس ــری از عارض ــرای جلوگی ب

ــد. ــژه ای می یاب ــت وی اهمی

کاربری آسان به واسطه ی حرکت نرم و روان دکمه ها
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سرویس های دوره ای و خدمات پس از فروش

قابل اتوکالو

مطابق با اصول ارگونومی

کیفیت و دوام باال

حرکت نرم و روان دکمه ها

مکانیزم حجم برداری فلزی عملکرد دقیق

دارای کد رنگی قابل استفاده با دست چپ و راست

Perfection Lies in Details
کیفیت در جزییات نهفته است

امکان سازمان دهی آسان سمپلر

اســتفاده از کدهــای رنگــی مختلــف در طراحــی ســمپلر .P.I.P امکان 
شناســایی و ســازمان دهــی موثــر ســمپلر را فراهــم می ســازد.

1 سال گارانتی

5 سال خدمات پس از فروش
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کد محصولحجم خطای سیستماتیکخطای تصادفی ایران کد

2811340080750034
2811340080750035
2811340080750036
2811340080750037
2811340080750038
2811340080750039
2811340080750040
2811340080750041
2811340080750042
2811340080750043
2811340080750044
2811340080750045
2811340080750046
2811340080750047
2811340080750048
2811340080750049
2811340080750050
2811340080750051
2811340080750052
2811340080750053
2811340080750054
2811340080750055
2811340080750056
2811340080750057
2811340080750058
2811340080750059
2811340080750060
2811340080750061
2811340080750062
2811340080750063
2811340080750064
2811340080750065
2811340080750066
2811340080750067
2811340080750068
2811340080750069
2811340080750070
2811340080750071
2811340080750072
2811340080750073

نوک سمپلرهای مناسب

120260
120261
120262
120263
120264
120265
120266
120267
120268
120298
120269
120270
120271
120272
120273
120274
120275
120276
120277
120278
120279
120280
120281
120299
120282
120283
120284
120285
120286
120287
120288
120289
120290
120291
120292
120293
120294
120295
120296
120297

1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6 μl
7 μl
8 μl
9 μl

10 μl
10 μl
15 μl
20 ul
25 μl
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl

100 μl
100 μl
110 μl
120 μl
150 μl
200 μl
220 μl
250 μl
300 μl
400 μl
450 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μl
900 μl
1000 μl

0.01 μl
0.02 μl
0.03 μl
0.04 μl
0.04 μl
0.04 μl
0.05 μl
0.05 μl
0.05 μl
0.05 μl
0.08 μl
0.09 μl
0.10 μl
0.11 μl
0.12 μl
0.14 μl
0.15 μl
0.16 μl
0.18 μl
0.18 μl
0.18 μl
0.19 μl
0.20 μl
0.30 μl
0.30 μl
0.30 μl
0.30 μl
0.40 μl
0.40 μl
0.40 μl
0.50 μl
0.70 μl
0.80 μl
0.80 μl
1.10 μl
1.40 μl
1.50 μl
1.70 μl
2.00 μl
2.00 μl

0.02 μl
0.03 μl
0.04 μl
0.05 μl
0.06 μl
0.07 μl
0.08 μl
0.08 μl
0.09 μl
0.10 μl
0.12 μl
0.18 μl
0.20 μl
0.29 μl
0.35 μl
0.44 μl
0.50 μl
0.58 μl
0.64 μl
0.66 μl
0.68 μl
0.70 μl
0.70 μl
0.80 μl
0.90 μl
1.00 μl
1.20 μl
1.60 μl
1.80 μl
2.00 μl
2.40 μl
3.20 μl
3.60 μl
4.00 μl
4.80 μl
5.60 μl
6.00 μl
6.40 μl
7.20 μl
8.00 μl

0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl

100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl

سمپلر آزمایشگاهی در حجم دلخواه 

  دو مدل سمپلر 10μl برای دو سایز نوک سمپلر
  دو مدل سمپلر 100μl برای دو سایز نوک سمپلر 

مشخصات فنی 
با بیش از 40 حجم مختلف

ســمپلرهای .P.I.P در گســتره ی حجمــی وســیعی ارائــه می شــوند و ایــن تنــوع حجــم باعــث شــده تــا کاربــران بــا توجــه بــه نیــاز و کاربــرد 
خــود در تمامــی بخش هــای مختلــف آزمایشــگاه امــکان انتخــاب گزینه هــای مناســب بســیاری را داشــته باشــند.

 کاربران با در نظر گرفتن اهداف کاری و تحقیقاتی خاص خود، می توانند سمپلر .P.I.P را با حجم مورد نیاز خود سفارش دهند.  
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پیپت پاستور مدرج
حجم برداری و انتقال حجم معینی از مایعات بین ظروف

پیپـت پاسـتورهای مـدرج .P.I.P در 3 ظرفیت و سـایز به 
منظـور رفـع نیازهـای مختلـف تولیـد می گردنـد و برای 
حجم بـرداری در انـدازه معین، آماده سـازی فیکسـاتیو ها 
پیپت هـا  ایـن  هسـتند.  ایـده آل  رنگ هـا  و   (fixative)
مایعـات  بـه  نسـبت  کـه  می باشـند   LDPE جنـس  از 
بیولوژیـک و اکثـر اسـیدها بی اثـر اسـت و میـل ترکیبی 
کـم آن موجـب کاهش چسـبندگی سـطح داخلی پیپت 
و  دادن سـلول ها  از دسـت  احتمـال  درنهایـت  و  شـده 
پروتئین هـای بـا ارزش نمونـه کاهـش می یابـد. الزم بـه 

ذکـر اسـت ایـن پیپـت پاسـتورها قابـل اسـتریل بـا گاز 
اتیلـن اکسـاید و پرتـو گامـا می باشـند. عـالوه بـر ایـن 
می تـوان بـه منظـور نگهـداری نمونـه، پیپـت پاسـتور را 
فریـز نمـود و یـا بـا حـرارت دادن نـوک آن، این ابـزار را 
بـه یـک ظـرف بسـته تبدیل کـرد. انتقـال حجـم معین 
از نمونـه، برداشـتن کسـری از نمونـه، انتقـال قطـره بـه 
قطـره مایعـات بیـن ظـروف، تهیـه الم و اضافـه نمـودن 
معـرف/ مواد شـیمیایی از عمـده کاربری هـای این پیپت 

می باشـد. پاسـتورها 

تعداد در بستهقطر حبابطولدرجه بندیظرفیتایران کد
28113100807۵0041≈1/۵ ml0/2۵ ml140 mmф 13 mm400
28113100807۵0107≈2 ml0/۵ ml1۵4 mmф 11 mm400
28113100807۵0108≈3 ml0/۵ ml161 mmф 13 mm400

پیپت پاستور اکسترا
نمونه برداری از نقاط با دسترسی دشوار و ظروف عمیق با دهانه  باریک

 3 در  یکسان  ظرفیت  با   P.I.P. اکسترا  پاستورهای  پیپت 
از  تولید می گردند.  نیازهای مختلف  به منظور رفع  سایز 
باال  ظرفیت  به  می توان  پیپت پاستورها  این  ویژگی های 
نقاط  از  نمونه برداری  قابلیت  و  آن ها  بدنه  زیاد  طول  و 
بطری های  ویژه  به  عمیق  ظروف  و  دشوار  دسترسی  با 
پیپت ها  این  نمود.  اشاره  باریک  با دهانه  و ظروف  بزرگ 
بیولوژیک  به مایعات  از جنس LDPE هستند که نسبت 
و اکثر اسیدها بی اثر است و میل ترکیبی کم آن موجب 
درنهایت  و  شده  پیپت  داخلی  سطح  چسبندگی  کاهش 
ارزش  با  پروتئین های  و  سلول ها  دادن  دست  از  احتمال 

نمونه کاهش می یابد. الزم به ذکر است این پیپت ها قابل 
استریل با گاز اتیلن اکساید و پرتو گاما می باشند. عالوه 
پاستور  پیپت  نمونه،  نگهداری  منظور  به  می توان  این  بر 
را  ابزار  این  آن،  نوک  دادن  حرارت  با  یا  و  نمود  فریز  را 
به یک ظرف بسته تبدیل کرد. می توان پس از سانتریفوژ 
برداشتن الیه های  منظور  از پیپت پاستورهای اکسترا به 
انتقال به صورت ستونی،  سلولی، ایجاد الیه های ستونی/ 
نمونه برداری از آب، نمونه برداری از ظرف ادرار 24 ساعته، 
جمع آوری نمونه بالینی، نمونه برداری از بطری های کشت 

خون و... استفاده نمود.

تعداد در بستهقطر حبابطولظرفیتایران کد
28113100807۵0116≈7/۵ ml260 mmф 1۹ mm400
28113100807۵011۵≈7/۵ ml280 mmф 1۹ mm400
28113100807۵0117≈7/۵ ml300 mmф 1۹ mm400
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پیپت پاستور حباب متغیر
حجم برداری و انتقال مایعات بین ظروف با تسلط و سهولت بیشتر

 6 و  ظرفیت   2 در   P.I.P. متغیر  حباب  پیپت پاستورهای 
سایز به منظور رفع نیازهای مختلف تولید می گردند. این 
حباب  و  می باشند  یکپارچه  بدنه  دارای  پاستورها  پیپت 
متغیر آن ها تسلط کاربر را در حین حجم برداری و انتقال 
جنس  از  پاستورها  پیپت  این  می دهد.  افزایش  حجم 
اکثر  و  بیولوژیک  مایعات  به  نسبت  که  می باشد   LDPE
اسیدها بی اثر است و میل ترکیبی کم آن موجب کاهش 
چسبندگی سطح داخلی پیپت شده و درنهایت احتمال از 
دست دادن سلول ها و پروتئین های با ارزش نمونه کاهش 

می یابد. الزم به ذکر است این پیپت ها قابل استریل با گاز 
اتیلن اکساید و پرتو گاما می باشند. عالوه بر این می توان 
به منظور نگهداری نمونه، پیپت پاستور را فریز نمود و یا 
با حرارت دادن نوک آن، این ابزار را به یک ظرف بسته 
تبدیل نمود. حجم برداری از مایعات چسبنده، نمونه برداری 
و دکانت کردن مایعات عفونی یا سمی، انتقال مایع فوقانی 
معرف/  نمودن  اضافه   ،)supernatant( غیرمحلول  یک 
مواد شیمیایی، استخراج نمونه و... از جمله کاربردهای این 

پیپت پاستورها می باشد.

تعداد در بستهقطر حبابطولظرفیتایران کد
28113100807۵0110≈4 ml100 mmф 21 mm400
28113100807۵010۹≈4 ml120 mmф 21 mm400
28113100807۵0112≈4 ml140 mmф 21 mm400
28113100807۵0111≈۵/۵ ml176 mmф 24 mm400
28113100807۵0114≈۵/۵ ml1۹6 mmф 24 mm400
28113100807۵0113≈۵/۵ ml216 mmф 24 mm400
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تجهیزات حجم برداری

پایه سمپلر گردان )6 شاخه(

استند سمپلر )5 خانه(

نگهداری و سازمان دهی سمپلرها

نگهداری و سازمان دهی سمپلرها

مدلارتفاعقطر پایهایران کد
28184000807۵000۹ф 1۵4 mm 340 mm6 شاخه

مدلارتفاععرضطولایران کد
28184000807۵0008260 mm 12۵ mm 2۵0 mm۵ خانه

 نگهداری و سازمان دهی6 سمپلر
 مناسب برای اغلب سمپلرها ) سایزها و برندهای مختلف(

 اشغال فضای کم

پایـه سـمپلر گـردان .P.I.P ابـزاری مناسـب جهـت سـازمان دهی و نگهـداری از سـمپلرها می باشـد. ایـن 
محصـول ضـد زنـگ بوده و به سـبب پایه ی بزرگ و سـنگین آن از تعـادل باالیی برخوردار اسـت. همچنین 
قابلیت چرخش محور این وسـیله، موجب سـهولت در دسترسـی و سـازماندهی سـمپلرها می گردد. جنس 

آن از ABS بـوده و در برابـر اکثـر اسـیدها و مواد شـیمیایی رایج در آزمایشـگاه مقاوم اسـت.

اسـتند سـمپلر ۵ خانـه .P.I.P وسـیله ای مناسـب بـرای سـازمان دهی و نگهـداری سـمپلرها 
می باشـد. ایـن محصـول ضـد زنـگ بـوده و به سـبب دارا بـودن پایه ای بـزرگ  از تعـادل باالیی 
برخـوردار اسـت. همچنیـن اسـتند سـمپلر ۵ خانه بـرای اکثر سـمپلرها بـا سـایزها و برندهای 
مختلف مناسـب اسـت و قابلیت نگهداری سـمپلرهای چند کاناله و تک کاناله را بطور همزمان 

فراهـم مـی کند. 

 نگهداری و سازمان دهی ۵ سمپلر
 مناسب برای اغلب سمپلرها ) سایزها و برندهای مختلف(

 قابل استفاده برای سمپلرهای چندکاناله و تک کاناله به صورت همزمان
 اشغال فضای کم

 ساخته شده از پالستیک
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مزور پالستیکی )استوانه مدرج(
 اندازه گیري و تقسیم بندي مایعات 

مزورهای مدرج .P.I.P از پلی پروپیلن ســاخته شــده اند و 
قابل اتــوکالو و فریزکردن می باشــند. از مزیت های این 
مزورها پایه پالستیکی 6 ضلعی آن ها می باشد که موجب 
پایــداری و تعادل آن هــا می گردد. همچنیــن دهانه ی 

خروجی مزور به گونه ای طراحی شــده است که ریختن 
انواع مایعات را تســهیل مي کند . این مزورها در برابر اکثر 
اســیدها و مواد شــیمیایی رایج در آزمایشــگاه ها مقاوم 

هستند و در پنج ظرفیت مختلف عرضه می شوند.
قطرارتفاعدرجه بندیحجمایران کد

28113۵00807۵0001۵0 ml1 ml1۹۹ mmф 30 mm
28113۵00807۵0002100 ml1 ml246 mmф 33 mm
28113۵00807۵00032۵0 ml2 ml310 mmф 46 mm
28113۵00807۵0004۵00 ml۵ ml363 mmф ۵8 mm
28113۵00807۵000۵1000 ml10 ml440 mmф 70 mm

جعبه نوک سمپلر
نگهداري و سازماندهی نوک سمپلرها

جعبه های نوک ســمپلر .P.I.P برای نگهداری انواع نوک 
ســمپلر از حجم 1000µl-0/1 مناســب مي باشند. این 
جعبه ها از پلی پروپیلن ســاخته شــده و قابل اتوکالو و 
فریز کردن هســتند. با توجه به چینش حفره ها استفاده 
از ســمپلرهای 8 کاناله و 12 کاناله جهت سهولت بیشتر 
توصیه می شود و در عین حال محدودیتی در استفاده از 
سایر سمپلر ها وجود ندارد. این جعبه ها دارای درب شفاف 

و لوالیی و قفل محافظ ضامن دار بوده و مقطع مستطیلی 
این محصول موجب سهولت در چیدمان پایدار و انبارش 
مطمئن  آنها می شود. همچنین جعبه نوک سمپلر در برابر 
اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم 
است. جعبه های نوک ســمپلر در 3 مدل مختلف عرضه 
می شــوند و هر مدل جهت تفکیک و تشــخیص آسان تر 

دارای رنگ اختصاصی می باشد.

(حجم نوک سمپلر مناسبمدلایران کد mm( تعداد در بستهابعاد
µl120 × 80 × 804 10-0/1  ۹6 خانه )12 × 8(  28181000807۵0021
µl120 × 80 × 804 200-1 ۹6 خانه )12 × 8(  28181000807۵0022
µl120 × 80 × 804 1000-200 60 خانه )10 × 6(  28181000807۵0020
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سیفتی باکس و ایمنی
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پسماند، چالش پیش روی آینده بشر

در اثر بسیاری از فعالیت های روزمره، مقداری مواد به اشکال مختلف و به صورت غیر قابل استفاده برجای می ماند. در گذشته با توجه به 
کم بودن جمعیت کره زمین، مقدار این پسماندها چشمگیر نبود ولی از اواسط قرن هجدهم میالدی و با انقالب صنعتی، حجم پسماند های 
تولیدی افزایش چشمگیری یافته است. از این زمان بود که در کشورهای پیشرفته جمع آوری و دفع پسماند، به صنعتی پیچیده و نیازمند 

حضور کارشناسان و متخصصین کارآزموده و بکارگیری فناوری های پیشرفته تبدیل شد. 
با توجه به اینکه کارشناسان پیش بینی می کنند جمعیت جهان تا سال 20۵0 به مرز ۹/8 میلیارد نفر برسد و با در نظر گرفتن این نکته که 
بخش اعظم این رشد متعلق به کشورهای در حال توسعه خواهد بود، انتظار می رود که پسماند های تولید شده یکی از بزرگترین چالش های 

پیش روی بشر و محیط زیست کره زمین در آینده نزدیک باشد.

پسماند چیست؟

پسماند به مجموعه مواد باقیمانده از فعالیت های انسان و حیوان اطالق می شود که معموالً این مواد جامد بوده و به صورت ناخواسته و یا غیر قابل 
استفاده دور ریخته می شوند. بر اساس این تعریف و بر طبق استانداردهای جهانی، می توان پسماند ها را مطابق تصویر زیر دسته بندی نمود.

طبقه بندی انواع پسماند ها

پسماندهای شهری

پسماندهای عمومی بیمارستانی

پسماندهای پرتوزا

پسماندهای شیمیایی و دارویی

پسماندهای تیز و برنده

پسماندهای پاتولوژی

پسماندهای خطرناک

پسماندهای صنعتی



28

سیفتی باکس و ایمنی

پسماند های تیز و برنده 
اجســام تیز و برنده پرکاربردترین و در عین حال خطرناکترین اقالم در صنعت پزشــکی هســتند به طوری که در اغلب فرآیندهای مرتبط با 
پزشــکی )از نمونه گیری های اولیه از بیمار جهت پذیرش در بیمارســتان و تزریق دارو، تا اعمال جراحی فوق تخصصی( کاربرد وسایل پزشکی 
تیز و برنده به چشــم می خورد. عالوه براین، تمامی پرســنل متخصص و غیر متخصص حاضر در بخش های مختلف مراکز درمانی با این اقالم 

سروکار دارند.

اگرچـه پسـماند هـای تیـز و برنـده حجـم کمـی از پسـماندهای بیمارسـتانی را بـه خـود اختصاص می دهنـد،  سـاالنه درصد باالیی از سـوانح 
در محیـط هـای درمانـی مربـوط بـه آنهـا می باشـد. جراحات ناشـی از اشـیاء تیـز وبرنده آغشـته به خون و سـایر مایعـات بدن، باعـث انتقال 
بسـیاری از بیمـاری هـای قابـل انتقـال از راه خـون ماننـد ایـدز، هپاتیـت، انـواع تب هـای خونریزی دهنـده ویروسـی و ... می شـود. همچنین 

خطـر انتقـال ایـن ویـروس ها از طریق غشـاء مخاطـی نیز وجـود دارد. 

Sh
ar

ps
 

In
ju

ry

Nee
dleS

tic
k



29

www.medpip.com

 حـدود 80%  از جراحـات پوسـتی ناشـی از ابـزار تیز و برنده توسـط سـوزن رخ 
 (hollow-bore) می دهـد کـه ۵6%  آن هـا مربوط به سـوزن  هـای میـان تهـی

است. 
 از آنجــا کــه ایــن ســوزن ها عمومــاً حــاوی خــون هســتند، جــزء  ابــزار پر خطر 
محســوب می شــوند. تقریبــاً یــک مــورد از هــر دو جراحت ناشــی از ســوزن های 
hollow-bore ســالمت پرســنل بخش بهداشــت و درمــان را بــا قراردهی فرد 

در معــرض خــون بیمــار به مخاطــره می انــدازد. 

مطالعات انجام  شـــده در میان پرســـنل بخش تامین سالمت که بیشتر 
دچار جراحت ناشـــی از ســـوزن شـــده اند نشـــان می دهد که پرستاران 
)حـــدود ۵0%( اکثریت این افراد را تشـــکیل می دهند. بعالوه، پزشـــکان 
و کارکنـــان آزمایشـــگاه  نیز به وضـــوح در معرض خطر ســـوزن های  
hollow- bore آلـــوده  بـــه خون و مایعـــات بدن قرار دارنـــد. عالوه بر 
پرســـنل بخش تامین سالمت که  مســـتقیماً با ابزار پزشـــکی  سروکار 
دارنـــد، کارکنان بخـــش خدمات و نظافـــت این مراکز نیـــز در معرض 

جراحات ناشـــی از ســـوزن قرار دارند. 

طبق داده های مراقبتی EPINet )شـــبکه اطالعات پیشـــگیری از قرارگیری 
در معـــرض جراحـــت در آمریکا(، 60% از جراحات گزارش  شـــده ناشـــی 
ازســـوزن پس از انجـــام فرآیند بالینـــی رخ داده اند که قبل یـــا در هنگام 

دفع پســـماند یـــا درپوش گذاری مجـــدد باعث جراحت شـــده اند.
مطالعـــات به عمل آمده نشـــان می دهـــد عجله در انجـــام کار، عصبانیت، 
حواس پرتـــی و انجام چند کار بـــه صورت همزمان موجـــب افزایش خطر 
جراحت می گـــردد. از دیگر عوامـــل می توان به خســـتگی، عدم همکاری 

بیمار و کمبود نیروی انســـانی اشـــاره نمود.

  هنگام استفاده از ابزار
  پس از استفاده از ابزار، پیش از دفع 

  هنگام دفع ابزار و یا مراحل مربوط به آن
  هنگام درپوش گذاری مجدد

%۱۵

% ۵

%۴۰

%۴۰

در بیـــن بخش هـــای مختلف مراکـــز درمانی، بیشـــترین جراحات 
ناشـــی از ســـوزن به ترتیـــب در اتاق بیمـــار، اتاق عمـــل و بخش 

می دهد. رخ  اورژانـــس 

88% از پرستاران اعالم کرده اند ایمنی محیط کار و سالمت شخصی بر کیفیت کار و تصمیم گیری آنها مبنی بر ادامه فعالیت در این حوزه 
تاثیرگذار می باشد.

بر اساس گزارش دپارتمان کار آمریکا )DOL(، خطر جراحت پرسنل فعال در حوزه پرستاری بیش از کارکنان معدن می باشد.

هر ساله بیش از دو میلیون نفر از کارکنان تأمین سالمت، حادثه پراضطراب جراحت پوستی توسط یک وسیله تیز و آلوده را تجربه می کنند.

Hollow- bore سوزن های  
  ابزار تیز 

 شیشه
 سایر

%۲%۴

%۳۸

%۵۶

  پرستاران
  پزشکان

  پرسنل آزمایشگاه
  سایر )دانشجویان/ کارکنان بخش 

       خدمات، نگه داری و اداری/ محققین و ...(

%۴۴%۲۸

%۱۵

%۱۳

انواع ابزاری که عامل جراحات 
پوستی می باشند

گروه های شــغلی پرسنل بخش 
تامین سالمت که پس از جراحت 
پوســتی، در معرض خــون و یا 

مایعات بدن قرار گرفته اند

بازه های زمانی وقوع جراحت 
ناشی از سوزن

پراکندگی وقوع جراحت ناشی از سوزن و ابزار 
تیز در بخش های مختلف تامین سالمت

  اتاق بیمار
  اتاق عمل

  بخش اورژانس
  بخش مرتبط / رسیدگی به امور 

          بیماران سرپایی
  بخش مراقبت های ویژه

  بخش فرآوری
  سایر

% ۱۶/۷

  %۳۱/۵

%28/8
%۹/4

%4/8

%4/8
%۴

با رعایت شرایط ایمنی و اســتفاده از ســیفتی باکس، جراحات مرتبط با ابزار تیز در بخش های غیرجراحی بیمارستانی حداقل به میزان   
 31/6 % کاهش داشته است.
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سیفتی باکس های استاندارد 
برای جمع آوری و حمل ضایعات تیز و برنده به وســیله ای ایمن و اســتاندارد نیاز اســت که بتوان این اجسام را درون آن قرار داد،  بی آنکه به 
بیرون بریزند و یا مایعات درون آن به بیرون نشت کند. سیفتی باکس ها باید به گونه ای طراحی شوند که به هنگام دفع پسماند به درون این 
ظروف و یا حمل آنها هیچ آســیبی به کاربر وارد نشــود. همچنین باید دارای قابلیت اتوکالو شدن، ظاهری شکیل و بهداشتی و بدنه مقاوم در 

برابر ضربه و سقوط عمودی باشند. 
براساس تبصره 2 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی: 

وجود ظروف نگهداری پسماندهای تیز و برنده اســتاندارد )سیفتی باکس( در کلیه واحدهای 
بهداشــتی و درمانی اعم از خصوصی و دولتی برحســب نیاز و میزان فعالیت از تاریخ 82/6/1 
الزامی شده اســت و می بایست عملی   82/2/13 2/17139/س مورخ  طبق بخشنامه شــماره 

شــدن این قضیه توسط واحدهای نظارت بر درمان پیگیری شود.
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شــرکت .P.I.P عالوه بر تولید درب قرمز )رنگ اصلی(، ســیفتي باکس هایي با درب های رنگي به شــرح زیر و با کاربردهای تخصصي متنوع، به 
سفارش شما تولید مي نماید.   

)Cytostatic/Cytotoxic(   بنفش
1. دفع فقط از طریق سوزاندن و خاکستر نمودن در

  دماي فوق العاده باال
 Cytostatic/Cytotoxic 2. براي اشیاء تیز آلوده به مواد

(Pharmaceutical(  آبی
1. مناسب براي پسماندهای دارویي با بسته بندي

 و یا بدون بسته بندي اصلي
2. دفع از طریق سوزاندن، خاکستر نمودن

(Medical)   زرد
1. مناسب براي پسماندهاي عفوني 

2. دفع فقط از طریق سوزاندن و خاکستر نمودن 
3. براي اشیاء نوک تیز کامالً تخلیه نشده

     (Fully Discharged)  نارنجی
1. مناسب براي پسماندهاي عفوني

2. دفع از طریق سوزاندن، خاکستر نمودن
 و یا سایر روش هاي مرسوم

3. براي اشیاء نوک تیز کامالً تخلیه شده 
)اشیاء تیز خونگیري و حجامت و...(

رنگ بندی درب ها

P.I.P. سیفتی باکس های
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         حجم*

RC plus

Ra

Rb

 C  plus       

Cd

Cc

P

XL

* کلیه حجم ها به لیتر می باشند.

مدل
0/080/30/51/52/53 23/544/555/5678/59/511/51215222526/3

.P.I.Pجدول راهنمای سیفتی باکس های
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 در سایزهای متنوع                برای تمامی کاربری ها                 با لوازم جانبی متعدد
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RC

plus

plus

plus

plus

2 لیتری

3 لیتری

4 لیتری

   سبک و با قابلیت حمل آسان
   قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفل دو مرحله اي فشاری براي درب )قفل موقت و دائم(

 داراي دسته براي حمل ایمن
 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي

 آسان سر سوزن ها
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

 سبک و با قابلیت حمل آسان
   قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفل دو مرحله اي فشاری براي درب )قفل موقت و دائم(

 داراي دسته براي حمل ایمن
 داراي شـیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي  

آسان سـر سوزن ها 

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفل دو مرحله اي فشاری براي درب )قفل موقت و دائم(

 داراي دسته براي حمل ایمن
 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي 

سر سوزن ها آسان 
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵002۵RC plus 2     130 mm 201 mm148 mm × 148 mm

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0026RC plus 3 163 mm 234 mm148 mm × 148 mm

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0027RC plus 4 176 mm 2۵1 mm167 mm × 167 mm

 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(
 دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
  قابلیت قرارگیری در سینی تزریقات و پانسمان )صفحه47(

 قابلیـت نصـب روی میله افقی و عمـودی و ترالی یا دیوار 
با اسـتفاده از پایه های فلزی و پالسـتیکی)صفحه 48(

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(

 داراي ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 قابلیت قرارگیری در سینی تزریقات و پانسمان )صفحه47(
 قابلیـت نصـب روی میله افقـی و عمودی و ترالـی یا دیوار 

بـا اسـتفاده از پایه هـای فلزی و پالسـتیکی )صفحه48(

 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(
 دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 قابلیـت نصـب روی میلـه افقی و عمودی و ترالـی یا دیوار با 

اسـتفاده از پایه های فلزی و پالسـتیکی )صفحه48( 
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plus

plus

plus

plus

5 لیتری

6 لیتری

7 لیتری

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0028RC plus 5 223 mm 2۹8 mm167 mm × 167 mm

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵002۹RC plus 6 311 mm 386 mm167 mm × 167 mm

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
 2134۵000807۵0030RC plus 7 424 mm 4۹۹ mm167 mm × 167 mm

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفـل دو مرحلـه اي فشـاری بـراي درب )قفـل 

موقـت و دائـم(
 داراي دسته براي حمل ایمن

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(
 دارای ضامـن جهـت بـاز کـردن آسـان درپـوش پـس از 

قفـل موقت
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 قابلیـت نصـب روی میلـه افقی و عمـودی و ترالی یـا دیوار 
بـا اسـتفاده از پایـه  هـای فلـزی و پالسـتیکی )صفحه 48( 

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفـل دو مرحلـه اي فشـاری بـراي درب )قفـل 

موقـت و دائـم(
 داراي دسته براي حمل ایمن

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفـل دو مرحلـه اي فشـاری بـراي درب )قفـل 

موقـت و دائـم(
 داراي دسته براي حمل ایمن

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(

 دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 قابلیـت نصـب روی میلـه عمـودی و ترالـی یـا دیـوار بـا 
اسـتفاده از پایـه  هـای فلـزی و پالسـتیکی )صفحـه 48( 
 قابـل اسـتفاده بـر روی میـز کار به صورت مایل با اسـتفاده 

از پایه مخصـوص )صفحه 48(
 مناسب برای پسماندهای طویل )تراکر، پیپت، کانوال (

 دارای ضامـن جهت باز کردن آسـان درپوش پس از قفل موقت 
 داراي بدنه مقاوم در برابر سـوراخ شـدن

 قابلیـت نصـب روی میلـه عمـودی و ترالـی یـا دیـوار بـا 
اسـتفاده از پایـه  هـای فلـزی و پالسـتیکی )صفحـه 48( 

 قابـل اسـتفاده بـر روی میز کار بـه صورت مایل با اسـتفاده 
از پایه مخصـوص )صفحه 48(

 مناسب برای پسماندهای طویل )تراکر، پیپت، کانوال(
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R

3/5 لیتری
 سبک و با قابلیت حمل آسان  

 قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار
 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه

 داراي قفــل دو مرحله اي چرخشــی  براي درب )قفل 
موقت و دائم(  

 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن

 اشغال فضای کم  
 سبک و با قابلیت حمل آسان  

 قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار
 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه

 داراي قفــل دو مرحله اي چرخشــی  براي درب )قفل 
موقت و دائم(  

 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0013Ra 3/۵ 188 mm 22۵ mm1۵۵ mm × 1۵۵ mm

ba

a

2/5 لیتری

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0016Ra 2/۵ 1۵۵ mm 1۹2 mm1۵۵ mm × 1۵۵ mm

a

 داراي شیارهاي تعبیه شده دردهانه  درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 قابلیت نصب روی میله عمودی یا دیوار با استفاده از پایه 
پالستیکی )صفحه 4۹( 

 داراي شیارهاي تعبیه شده دردهانه  درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 قابلیت نصب روی میله عمودی یا دیوار با استفاده از پایه 
پالستیکی )صفحه 4۹( 
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4 لیتری

a

 سبک و با قابلیت حمل آسان
 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه

 داراي قفـل دو مرحلـه اي چرخشـی بـراي درب )قفل 
موقـت و دائم(  

 داراي شیارهاي تعبیه شده دردهانه  درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0017Ra 4 137 mm 187 mm20۵ mm × 20۵ mm

 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

  قابلیت نصب روی میله عمودی یا دیوار با اسـتفاده از پایه 
پالستیکی )صفحه 4۹( 

4/5 لیتری
 سبک و با قابلیت حمل آسان   

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 

موقت و دائم(  
 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي 

جداسازي آسان سر سوزن ها
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0018Ra 4/۵ 323 mm 360 mm1۵۵ mm × 1۵۵ mm

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 مناسب برای پسماندهای طویل )تراکر، پیپت، کانوال(

 قابلیـت نصـب روی میله عمودی یا دیوار با اسـتفاده 
از پایه پالستیکی )صفحه4۹(

5/5 لیتری
 سبک و با قابلیت حمل آسان      
 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه

 داراي قفـل دو مرحلـه اي چرخشـی بـراي درب )قفـل 
موقـت و دائم( 

 داراي شـیارهاي تعبیه شده در دهانه  درب براي جداسازي 
آسـان سر سوزن ها

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0021Ra ۵/۵ 1۹8 mm 248 mm20۵ mm × 20۵ mm

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 قابلیت نصب روی میله عمودی یا دیوار با استفاده از پایه 

پالستیکی )صفحه 4۹(

a

a
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8/5 لیتری

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵001۹Ra 8/۵ 313 mm 363 mm20۵ mm × 20۵ mm

9/5 لیتری
 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه

 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 
موقت و دائم(  

 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
 داراي شــیارهاي تعبیه شــده در دهانــه درب براي 

جداسازي آسان سر سوزن ها 

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه   
 داراي قفـل دو مرحلـه اي چرخشـی بـراي درب )قفل 

موقـت و دائم(
 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه  درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0020Ra ۹/۵ 240 mm 2۹0 mm23۹ mm × 23۹ mm

a

a

a

11/5 لیتری

 قابلیت مونتاژ آسان درب روی بدنه
 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 

موقت و دائم( 
 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن  

 داراي شــیارهاي تعبیه شــده در دهانــه درب براي 
جداسازي آسان سر سوزن ها

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0022Ra 11/۵ 28۹ mm 33۹ mm23۹ mm × 23۹ mm

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 برخورداري از تعادل باال )به دلیل داشتن مقطع وسیع(  
 قابلیت نصب روی میله عمودی یا دیوار با اســتفاده از 

پایه پالستیکی )صفحه 4۹ ( 

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 مناسب برای پسماندهای طویل )تراکر، پیپت، کانوال(
 قابلیت نصب روی میله عمودی یا دیوار با استفاده از پایه 

پالستیکی )صفحه 4۹( 

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 برخورداري از تعادل باال )به دلیل داشتن مقطع وسیع(   
 مناسب برای پسماندهای طویل )تراکر، پیپت، کانوال(

 قابلیت نصب روی میله عمودی یا دیوار با اســتفاده از 
پایه پالستیکی )صفحه 4۹ (  
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15 لیتری
 داراي دهانه ي عریض براي دفع پسماند هاي حجیم

 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 
موقت و دائم(

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵000۹Rb 1۵200 mm23۵ mm2۵0 mm × 2۵0 mm

22 لیتری
 داراي دهانه ي عریض براي دفع پسماند هاي حجیم

 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 
موقت و دائم(

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0010Rb 222۹۵ mm 330 mm 2۵0 mm × 2۵0 mm

25 لیتری
 داراي دهانه ي عریض براي دفع پسماند هاي حجیم

 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 
موقت و دائم(

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0011Rb 2۵33۵ mm 370 mm 2۵0 mm × 2۵0 mm

 با گنجایش باال، مناسب براي مراکزي با پسماند هاي  زیاد
 برخورداري از تعادل باال )به دلیل داشتن مقطع وسیع(  
 قابلیــت چیدمان آســان )بــه دلیل داشــتن مقطع 

چهارگوش(

 با گنجایش باال، مناسب براي مراکزي با پسماند هاي زیاد
 برخورداري از تعادل باال )به دلیل داشتن مقطع وسیع(  
 قابلیــت چیدمان آســان )بــه دلیل داشــتن مقطع 

چهارگوش(

 با گنجایش باال، مناسب براي مراکزي با پسماند هاي زیاد
 برخورداري از تعادل باال )به دلیل داشتن مقطع وسیع( 
 قابلیــت چیدمان آســان )بــه دلیل داشــتن مقطع 

چهارگوش(

b

b

b
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C 

c d

(C plus)3 لیتری

(C plus)1/5 لیتری

(C plus)2 لیتری

 سبک و با قابلیت حمل آسان
  دارای قفل دو مرحله ای فشاری برای درب )قفل موقت و دائم( 

  داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
   داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه  درب براي جداسازي 

آسان سر سوزن ها     
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

 سبک و با قابلیت حمل آسان
  دارای قفل دو مرحله ای فشاری برای درب )قفل موقت و دائم( 

  داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
   داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه  درب براي جداسازي 

آسان سر سوزن ها     
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(

 سبک و با قابلیت حمل آسان
  دارای قفل دو مرحله ای فشاری برای درب )قفل موقت و دائم( 

  داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
   داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه  درب براي جداسازي 

آسان سر سوزن ها     
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0031C plus 3 16۵ mm 1۹0 mm ф 144 mm

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0033C plus 1/۵ 140 mm 1۵2 mm ф 10۵ mm

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0034C plus 2 170 mm 180 mm ф 111 mm

 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(
 دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 قابلیــت نصــب روی دیــوار بــا اســتفاده از پایه 

)4۹ فلزی)صفحه 

 دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 قابلیــت نصــب روی دیــوار بــا اســتفاده از پایه 
)4۹ فلزی)صفحه 

 قابلیــت قرارگیری در ســینی تزریقات و پانســمان 
بزرگ و کوچک )صفحه 47(

 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(
 دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 قابلیــت نصــب روی دیــوار بــا اســتفاده از پایه 

)4۹ فلزی)صفحه 

plus

plus

plus

plus
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(C plus)5 لیتری

  داراي قفل دو مرحله اي فشاری براي درب )قفل موقت و دائم(      
   داراي دسته ارگونومیک براي حمل آسان

  داراي شــیارهاي تعبیه شــده در دهانــه درب براي 
جداسازی آسان سرسوزن ها           

  دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 دارای نگهدارنده ی درپوش )در حالت باز(

 دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0032C plus  ۵32۵ mm 34۵ mm ф 124 mm

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 مناسب برای پسماندهای طویل )تراکر، پیپت، کانوال(
 قابلیت نصب روی دیوار با استفاده از پایه فلزی )صفحه 4۹(

plus

2 لیتری
 سبک و با قابلیت حمل آسان

 قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار
 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی - فشاری براي درب 

)قفل موقت و دائم(
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0004Cd 2170 mm 200 mm ф 111 mm

d

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
  قابلیت نصب روی دیوار با استفاده از پایه فلزی )صفحه4۹( 

0/5 لیتری
 سبک و با قابلیت حمل آسان

 قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار
 قابل استفاده در تزریقات و واکسیناسیون سیار

 داراي قفل دو مرحله اي چرخشی - فشاری براي درب 
)قفل موقت و دائم(

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0002Cd 0/۵116 mm 143 mm ф 7۵ mm

d

d

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه  درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 قابلیــت قرار گیــري در کیف هاي پزشــکي، ســینی 
نمونه برداری و حمل نمونه، و ســینی تزریقات و پانسمان 

بزرگ وکوچک)صفحه 47 و 84(  

1/5 لیتری
 سبک و با قابلیت حمل آسان

 قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار
 قابل استفاده در تزریقات و واکسیناسیون سیار 

 داراي قفل دو مرحله اي چرخشی - فشاری  براي درب 
)قفل موقت و دائم(  

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0003Cd 1/۵140 mm172 mmф 10۵ mm

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 قابلیت قرارگیری در سینی تزریقات و پانسمان بزرگ 
)صفحه 47(

 قابلیــت نصــب روی دیــوار بــا اســتفاده از پایــه فلــزی 
)صفحــه 4۹(
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12 لیتری
 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 

موقت و دائم(
 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0008Cc 12280 mm 304 mm ф 202 mm

 داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه  درب براي جداسازي 
آسان سر سوزن ها

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 برخورداري از تعادل باال )به دلیل داشتن مقطع وسیع(

5 لیتری
 داراي قفـل دو مرحلـه اي چرخشـی - فشـاری بـراي 

درب )قفـل موقـت و دائـم(
 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن

 داراي شــیارهاي تعبیه شــده در دهانــه درب براي 
جداسازي آسان سر سوزن ها

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0006Cd ۵32۵ mm3۵0 mmф 124 mm

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

 مناسب برای پسماندهای طویل )تراکر، پیپت، کانوال(
 قابلیت نصب روی دیوار با استفاده از پایه فلزی

 )صفحه 4۹(

7 لیتری
 داراي قفل دو مرحله اي چرخشــی بــراي درب )قفل 

موقت و دائم(  
 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0007Cc 716۵ mm 1۹۵ mm ф 218 mm

 داراي شــیارهاي تعبیه شــده در دهانــه درب براي 
جداسازي آسان سر سوزن ها 

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 برخورداري از تعادل باال )به دلیل داشتن مقطع وسیع(   

d

c 

3 لیتری
 سبک و با قابلیت حمل آسان   

 داراي قفـل دو مرحلـه اي چرخشـی - فشـاری بـراي 
درب )قفـل موقـت و دائـم(

 داراي دسته ارگونومیک براي حمل ایمن
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

قطرارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵000۵Cd 316۵ mm 1۹2 mm ф 144 mm

 داراي شـیارهاي تعبیه شـده در دهانه درب براي جداسازي 
آسـان سر سوزن ها

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
ــزی  ــه فل ــتفاده از پای ــا اس ــوار ب ــب روی دی ــت نص  قابلی

)صفحــه 4۹(

d

c 
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 P 

0/3 لیتری )جیبی(
 اشغال فضاي بسیار کم

 سبک و با قابلیت حمل آسان
 قابلیت قرار گیري در جیب، کیف هاي پزشکي و سینی 

)صفحه 84( نمونه برداری و حمل نمونه
 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

عرض × طولارتفاع کلارتفاع بدنهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0001P 0/312۵ mm 1۵0 mm 8۵ mm × 3۵ mm

ابعاد )ارتفاع × عرض × طول(کد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0024P 0/08۹6 mm × 2۵ mm × ۵6 mm 

 داراي قفل دو مرحله اي چرخشی براي درب )قفل موقت و دائم(
  داراي شیارهاي تعبیه شده در دهانه درب براي جداسازي 

آسان سر سوزن ها
 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن

0/08 لیتری )جیبی( 
 محصولی ایده آل برای افــراد مبتال به دیابت در تمام 

شرایط کار، سفر و ...
 سبک و با قابلیت حمل آسان

 قابلیت قرارگیری در جیب و کیف دستی
 کاربری آسان و ایمن

 دارای قفل دو مرحله ای کشویی برای درب )موقت و دائم(
 دارای شــیارهای تعبیه شــده در دهانــه درب برای 
جداسازی آسان سر سوزن ها )به ویژه سرنگ های انسولین(

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 با رنگ بندی متنوع
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 دارای دهانـه بزرگ و سـاختاری مناسـب برای جمع آوری 
پسـماند های تیـز و ابـزار حجیـم و طویـل )سـوند، ابـزار 

آندوسـکوپی، تراکـر، پیپـت و ...(
 داراي قفل دو مرحله اي کشویی براي درب )قفل موقت و دائم(

 دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

 داراي بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
 قابلیت قرارگیری به صورت ایستاده و افقی 

 امکان استفاده بر روی ترالی )صفحه 46(

 XL

XL )26/3 لیتری( 

        ابعاد )ارتفاع × عرض × طول(  ابعاد دهانهکد سیفتی باکسایران کد
2134۵000807۵0023XL 26/3                                             173 mm × 100 mm        660 mm × 1۹0 mm × 230 mm
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آمپول بازکن
شکستن ایمن سر آمپول های شیشه ای

اکثر اقدامات آزمایشگاهی و درمانی، به خصوص شایع ترین 
نوع اســتفاده از دارو یعنی تزریقات، با بقایای تیز و برنده 
ســر و کار دارند. لذا در صــورت عدم رعایت نکات ایمني، 
این فرایند می تواند در صورت ایجاد جراحت برای پرسنل 
بهداشــت و درمان، خطرناک تلقی شــود. آمپول بازکن 

وسیله اي یک بارمصرف، ســاده و کارآمد جهت شکستن 
ایمن ســر آمپول و انتقال بی خطر قسمت شکسته شده 
به درون سیفتی باکس اســت. این وسیله از پلی پروپیلن 
 (M) و متوسط (S) ســاخته شــده و در دو مدل کوچک

عرضه می گردد.

تعداد در بستهارتفاعآمپول مناسبمدلایران کد
2133۹۹00807۵0001S1 - 4 ml27 mm 100
2133۹۹00807۵0002M۵ - 10 ml30 mm 100
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سیفتی باکس و ایمنی

ترالی سیفتی باکس XL  به منظور قرار دادن سیفتی باکس به 
صورت ایستاده و انتقال آسان و ایمن آن طراحی شده است.

استفاده از این محصول به صورت ایستاده موجب تسهیل دفع 

انواع پســماندها به ویژه پسماندهای طویل مانند سوند، ابزار 
آندوسکوپی، تراکر، پیپت و ... می گردد. 

XL ترالی سیفتی باکس

        ابعاد )ارتفاع × عرض × طول(               سیفتی باکس مناسبایران کد
۵334۵600807۵0001XL             ۵00 mm × 240 mm × ۹20 mm

XL قرارگیری وجابجایی سیفتی باکس
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ســینی هــای تزریقــات و پانســمان          بــرای ســاماندهی 
لــوازم تزریقــات و پانســمان در مراکــز درمانی و آزمایشــگاهی 
ــرای  ــوان ب ــی ت ــول م ــن محص ــد. از ای ــی باش ــب م مناس
نگهــداری لــوازم بــر روی میــز و حمــل ایمــن  لــوازم تزریقات 

و پانســمان  اســتفاده نمــود. از ویژگــی هــای ایــن ســینی ها، 
دارا بــودن فضــای مخصــوص جهــت قــرار گیــری ســایز هــای 

مختلفــی از ســیفتی باکــس مــی باشــد.

سینی تزریقات و پانسمان 

        ابعاد )ارتفاع × عرض × طول(سیفتی باکس های مناسبمدلایران کد

RC plus 2 ,3کوچک21321۵۹0807۵000۹
                         Cd  

3۵0 mm × 247 mm × 43 mm

RC plus 2 ,3بزرگ21321۵۹0807۵0010
                Cd 0/۵ ,1/۵ و C plus 1/۵3۹0 mm × 2۹0 mm × 40 mm

سازماندهی و جابجایی لوازم تزریقات و پانسمان

0/۵

P.I.P.
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سیفتی باکس و ایمنی

 دارای کاپ مکنده به منظور ثابت کردن پایه روی میز

RC plusپایه فلزی رومیزی سیفتی باکس

پایه فلزی سیفتی باکسRC plus )کوچک(

پایه فلزی سیفتی باکسRC plus  )بزرگ(

نگهداری سیفتی باکس روی میز

نصب سیفتي باکس روي میله عمودی و دیوار

نصب سیفتي باکس روي میله عمودی و دیوار

سیفتی باکس مناسبایران کد
۵334۵600807۵0004RC plus 6 ، 7

سیفتی باکس مناسبایران کد
۵334۵600807۵0002RC plus  2 ، 3

سیفتی باکس مناسبایران کد
۵334۵600807۵0003RC plus  4 ، ۵ ، 6 ، 7

RC plus پایه پالستیکی سیفتی باکس
نصب سیفتي باکس روي دیوار، ترالی، میله های عمودی و افقی 

سیفتی باکس مناسبایران کد
۵334۵600807۵000۵RC plus   2 ، 3 ، 4 ، ۵
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پایه فلزی سیفتی باکس
نصب سیفتي باکس روي دیوار یا سطوح مشابه

 سیفتی باکس مناسب    ایران کد
28184000807۵0002    C plus 3 ۵ و / Cd 3 مدل های ۵ و
28184000807۵0003     C plus 1/۵ 2 و / Cd 1/۵ , 2 مدل های   

Raپایه پالستیکی سیفتی باکس
نصب سیفتي باکس روي میله عمودی و دیوار

ابعاد )عرض × طول(سیفتی باکس مناسبایران کد
28184000807۵0006Ra ۹0تمامی مدل های mm × 30 mm

پایه هاي فلزي ســیفتي باکس در دو مدل مختلف براي سیفتي باکس هاي 1/۵، 3،2 و ۵ لیتری cd  و3، ۵ 
c plus  طراحي شــده اند. این پایه ها از فلز روکش دار و مقاوم ســاخته شــده و قابل نصب روی دیوار 

می باشند.

پایـــه پالسـتیکي سـیفتــــي باکس بـراي تمـامـــي سیفتي باکس هاي Ra قابل استفاده است. پایه 
.P.I.P  عالوه بر نصب روی میله قابل نصب روی دیوار نیز مي باشد. این پایه  پالســتیکی سیفتی باکس 

در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایي رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است و قابل اتوکالو نیز می باشد.
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تجهیزات نمونه برداری و نمونه گیری
Sampling Instruments



تجهیزات نمونه برداری و 
نمونه گیری

62

قوطی مدفوع قاشقک دار

63

لوپ استاندارد فلزی

لوله گاما کانتر۵7

63

لوپ استاندارد پالستیکی

۵7

فایل الم، فایل بلوک، فایل تیشوکاست

۵۵

سینی برش بافت

۵8

ترالي حمل فایل ۵8

اسپاچوال

۵4

بلوک پردازش بافت (تیشو کاست)

پخش کننده کروی شکل

۵۹

پخش کننده T شکل

۵4

قالب بلوک گیری یکبارمصرف

62

پیپت پاستور حباب متغیر

60
 پیپت پاستور اکسترا

۵۵

گارو خونگیری

۵۹
پیپت پاستور مدرج

لوله مخروطی۵7

۵3

CBC لوله آزمایش

۵3

کپسول بافت فلزی

۵6
۵6

لوله آزمایش ساده
درب لوله  لبه دار )قارچی(

لوله نمونه برداری قاشقک دار

ظرف جمع آوری ادرار 24 ساعته

60
61
61

63

دسته فیلدوپالتین

۵6

گارو فیکس وین

62

 لوپ و پخش کننده



 مدل اطفال

تعداد در بستهپهنای کشطول کشمدلایران کد
mm 2۵ mm 1 ۵00بزرگسال28124۹00807۵0001
330اطفال28124۹00807۵0003  mm 13  mm 1
330اطفال213211۵0807۵0002  mm 13  mm 2

 مدل بزرگسال

گارو فیکس وین
سهولت در عمل خونگیری وریدی و جلوگیری از لغزش رگ

یکـی از مشـکالتی کـه پرسـنل بهداشـت و درمـان در 
بسـیاری از مـوارد هنـگام خونگیـری و یـا تزریـق بـا آن 
مواجـه می شـوند، لغـزش رگ بیمار، به خصـوص در افراد 
مسـن یـا کـودکان می باشـد. گارو فیکـس ویـن .P.I.P بـه 
گونه ای طراحی شـده اسـت که رگ را در حین خونگیری 
و یـا تزریـق ثابت نگـه مـی دارد و از لغـز ش آن جلوگیری 
می نمایـد. بـه دلیـل انحنـای موجـود در سـاختار ایـن 
گارو، رگ مسـدود نمی شـود و سیسـتم انعقـادی، ماننـد 
مـوارد اسـتفاده از گاروهـای معمـول فعـال نمی گـردد؛ 
نتیجـه  روی  بـر  ویـن  فیکـس  گارو  بسـتن  نتیجـه  در 

و  نمی گـذارد  تعیین کننـده  تاثیـر  انعقـادی  تسـت های 
عـالوه بـر ایـن، ناحیـه نمونه گیـرِی بسته شـده، کمترین 
 P.I.P. میـزان اسـیدوز را پیـدا می کنـد. گارو فیکـس وین
دارای قفـل می باشـد و تنهـا بـا فشـردن یـک دکمـه باز 
می شـود. بدنـه و قطعـات گارو فیکـس ویـن از ABS و 
POM سـاخته شـده اسـت و دارای دوام و کیفیت باالیی 
می باشـد. نـوار کشـی ایـن گارو قابـل شستشـو، لطیـف، 
سـازگار با پوسـت و فاقد التکس اسـت و پوسـت فرد در 
هنـگام بـاز نمـودن و بسـتن در زیـر آن جمع نمی شـود. 

پهنای کشطول کشایران کد
213211۵0807۵00014۵0 mm 2۵ mm 

باز کردن قفل با یک دست 

باز کردن قفل با یک دست 

گارو خونگیری
سهولت در عمل خونگیري وریدي

ساختار گاروخونگیری .P.I.P )متشکل از قفل و نوارکشی( 
آن  را از ســایر گاروهــا متمایز مي کند. ایــن محصول به 
گونه ای طراحی شــده است که تنها با فشردن یک دکمه 
باز می شــود. نوار کشی گاروي .P.I.P قابل شستشو بوده و 
لطیف، سازگار با پوست و فاقد التکس است و پوست فرد 

در هنگام باز نمودن و بســتن در زیر آن جمع نمی شود. 
بدنه و قطعات آن از ABS و POM ساخته شده که دارای 
دوام و کیفیت باالیی می باشد. گارو خونگیری در دو سایز 
مختلف برای بزرگســاالن و اطفــال در رنگ های متنوع 

عرضه می گردد.

www.medpip.com
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سیني برش بافت
برش انواع بافت با اندازه گیري دقیق و سریع بر روی سینی

سـینی بـرش بافـت .P.I.P نسـبت به سـینی هـای معمول 
کـه اغلب از جنس شیشـه، اسـتیل یا پالسـتیک نامرغوب 
هسـتند مزایای بسـیاری دارد. جاری شـدن مایعات بر روی 
سـینی، کنـد نمـودن تیـغ هـا، بادکردگـی و انحنـا بـر اثر 
مـرور زمـان از جملـه مشـکالت سـینی های معمول اسـت 
کـه تمامـی این مـوارد در سـینی بـرش بافـت  .P.I.P  رفع 
گردیـده انـد. بـرای اندازه گیـری و برش دقیق بافـت بر روی 
سـینی، محورهای مدرج، مسـتطیل مشـبک و دایـره هایی 

بـا قطرهـای متفاوت تعبیه شـده اسـت تـا دیگر نیـازی به 
انتقـال نمونـه و یـا خط کـش برای انـدازه گیری ابعـاد بافت 
نباشـد. شـیار هـای تخلیـه ی تعبیه شـده در اطراف سـینی 
مانع سـرریز شـدن مایعـات در محدوده بـرش و یا به خارج 
از سـینی مـی شـود. سـینی بـرش بافـت از پلـی اتیلـن بـا 
چگالـی باال (HDPE) سـاخته شـده اسـت کـه در برابر اکثر 
اسـیدها و مواد شـیمیایی رایج در آزمایشـگاه ها مقاوم بوده  

و قابـل شستشـو و ضدعفونی کردن اسـت.

ابعادایران کد
21327۵۵0807۵0001 320 mm × 280 mm × 10 mm

خطوط اندازه گیری: 
 طول محور افقی 20 سانتی متر )8 اینچ(

 طول محور عمودی 1۵ سانتی متر )6 اینچ(
 6 دایره از قطر 4 میلی متر تا 14 میلی متر )      اینچ تا      اینچ(

 مستطیل مشبک با درجه بندی ۵ میلی متری )40 × 30 میلی متر(
۵
8

1
8

قالب بلوک گیری یکبارمصرف
قالب گیری و تهیه بلوک پارافین

قالـب بلـوک گیـری یکبارمصـرف          در 6 مـدل مختلـف 
سـاخته شـده اسـت که تبادل حرارت باالیی دارد و پارافین به 
آن نمی چسـبد که این ویژگـی موجب حذف فرآیند پرهزینه 
پاکسـازی مکـرر قالب های فلزی می شـود. لبه هـای انحنادار 
و سـطح داخلـی کامـاًل صـاف و صیقلـی ایـن قالـب موجب 
تسـهیل جداسـازی بلوک پارافین و بهبود فرآیند قالب گیری  
مـی گردد. دیواره های بلند جانبی این قالب ها احتمال سـرریز 
شـدن پارافین در حین بلوک گیری را به حداقل می رسـاند و 

ابعاد و لبه های اسـتاندارد این قالب برای اکثر تیشوکاسـت ها 
)بلـوک  هـای پـردازش بافـت( مناسـب مـی باشـد. قیمـت و 
مزایـای قالـب  هـای بلـوک گیـری .P.I.P بـه گونه ای اسـت که 
بتـوان بـدون هیـچ دغدغه  ای تنها یکبار از آنها اسـتفاده نمود، 
درحالیکـه مقاومت سـاختار آن هـا نیز به قدری باال اسـت که 

بتواننـد چندین بار مورد اسـتفاده قـرار گیرند.

ابعاد خارجیابعاد حفره داخلیمدلایران کد
21327۵۵0807۵0012PIP-07 7 mm × 7 mm × 6 mm ۵0 mm × 37 mm × 11 mm
21327۵۵0807۵0010PIP-15 1۵ mm × 1۵ mm × 6 mm ۵0 mm × 37 mm × 11 mm
21327۵۵0807۵0008PIP-24 24 mm × 24 mm × 6 mm ۵0 mm × 37 mm × 11 mm
21327۵۵0807۵0011PIP-30 30 mm × 24 mm × 6 mm ۵0 mm × 37 mm × 11 mm
21327۵۵0807۵0013PIP-37 37 mm × 24 mm × 6 mm ۵0 mm × 37 mm × 11 mm
21327۵۵0807۵000۹PIP-30M 30 mm × 20 mm × 12 mm ۵۵ mm × 3۹ mm × 18 mm

P.I.P.

 * هرگز برای تمیز کردن سـینی از گزیلول اسـتفاده نشـود،
چراکه منجر به پاک شـدن چاپ روی سـینی خواهد شـد.
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کپسول بافت فلزی
 نگهداري و آماده سازی بافت سلولي 

این کپسول از استیل ضد زنگ ساخته شده و قابل اتوکالو  
است. بر روی کف و درب این کپسول تعداد زیادی حفره 
جهت تسهیل جریان ســیال درون آن تعبیه شده است. 

درب آن از نوع فشاری همراه با 3 گیره می باشد. کپسول 
بافت فلزی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در 

آزمایشگاه ها مقاوم است.

تعداد دربستهابعاد ) قطر × ارتفاع (ایران کد
21318400807۵000310 mm × ф 38 mm 10

بلوک پردازش بافت )تیشوکاست(

بلوک پردازش بافت درب دار

بلوک پردازش بافت بدون درب

نگهداری نمونه بافت در زمان آماده سازی، قالب گیری و بایگانی

تعداد در بستهابعادایران کد
21327۵۵0807۵0002 41 mm × 2۹ mm × 6 mm۵00

تعداد در بستهابعادایران کد
21327۵۵0807۵0003 41 mm × 2۹ mm × 6 mm100

 مقاوم در برابر حالل های رایج در هیستولوژی
   قابل غوطه وری کامل درون مایعات

   مناسب برای برچسب گذاری توسط دستگاه
POM ساخته شده از 

 درب لوالدار با قابلیت بازنمودن و بستن چند باره با ساختار و قفل با دوام
   دارای 124 شیار بر روی کف و درب

 

 در دو مدل دارای 62 حفره مربعی یا 34 حفره گرد

بلوک پردازش بافت .P.I.P یکبارمصرف بوده و گذشــته از مقاومت صد در صد در برابر 
محلول های رایج در هیســتولوژی، نمونه را نیز به صورت کامالً غوطه ور درون مایعات 
نگاه می دارد. ســطح مورب با زاویه 4۵ درجه تعبیه شده در قسمت جلوی بلوک نیز 
برای نوشتـن اطالعــات و یا کد مـربوط به بافت در نظــر گرفـته شده است. بعالوه،

رنگ بندی متنوع این محصول به سازماندهی نمونه ها کمک شایانی می کند.

45o
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CBC لوله آزمایش
نگهداري نمونه هاي آزمایشگاهي با تشخیص حجم نمونه

لوله های CBC تولید شــده توســط .P.I.P، یکبارمصرف و 
فاقــد هرگونه ماده ضد انعقاد می باشــد که در دو جنس 
پلی استایرن و پلی پروپیلن قابل ارائه است. درب این لوله 
از دو نوع کپ )پلی اتیلن( و فشــاری )پلی پروپیلن( است. 

از لحاظ ساختاری کف مسطح این لوله امکان ایستایی را 
برای آن فراهم آورده است. از مزیت های اصلی این لوله ها 
مدرج بودن آن می باشــد و این درجــه بندی به صورت 

شماتیک در پایین تصویر نشان داده شده است.

تعداد دربستهابعادجنسظرفیتمدل دربایران کد

قطر خارجی دهانه : ф16/2 mmپلی پروپیلنml ۵فشاری28111100807۵0013
۵4 mm : 400ارتفاع

قطر خارجی دهانه : ф16/2 mmپلی استایرنml ۵کپ28111100807۵0011
۵4 mm : 200ارتفاع

قطر خارجی دهانه : ф16/2 mmپلی پروپیلنml ۵فشاری28111100807۵000۵
۵4 mm : 200ارتفاع

لوله آزمایش ساده

درب لوله لبه دار )قارچی(

نگهداري و انتقال نمونه آزمایشگاهي

جلوگیری از نشت و تبخیر محتوای لوله آزمایش

ایــن لوله هــا از پلی پروپیلن شــفاف ســاخته شــده اند، 
یکبارمصرف می باشــند و می توان از آن ها جهت نگهداری 
و انتقال  انواع نمونه ها استفاده نمود. این لوله های آزمایش  
در برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه 

مقاوم هستند. لوله های آزمایش ساده در دو سایز متفاوت 
و به صورت با درب )فشاری PP و کپ PE( و بدون درب 

ارائه می شوند. 

درب  لوله هــا ی لبه دار از جنس پلی اتیلن )EP( و در ســه 
مدل جهت اســتفاده با لوله های بــه قطر 12 و 13 و 16 
میلی متر موجود هســتند. دو لبه ی منعطف تعبیه شده در 
این درب ها، ضد نشت بودن آن ها را تضمین کرده و فاصله ی 
مناسب این لبه ها از یکدیگر نســبت به نمونه های مشابه، 

ضریب اطمینان از عدم نشــت و تبخیر نمونه را باال می برد. 
طراحی هاللی شــکل انتهای این درب ها از چسبیدن نمونه 
بــه آن ها جلوگیری می کند. این درب ها در رنگ های متنوع 
موجود هستند که امکان دسته بندی راحت نمونه ها و استفاده 

از سیستم کدگذاری رنگی را فراهم می سازد. 

تعداد دربستهجنس - نوع دربابعاد )ارتفاع×قطر(ظرفیتایران کد
28111100807۵0001 7 mlф12 mm × 100 mm-200
28111100807۵0002۹ mlф16 mm × 100 mm-200
28111100807۵00037 mlф12 mm × 100 mmفشاری - PP200
28111100807۵0004۹ mlф16 mm × 100 mmفشاری - PP200
28111100807۵0014۹ mlф16 mm × 100 mmکپ - PE200

مدلنوع دربلوله های مناسبتعداد در بستهایران کد

28182000807۵0003 200
لوله های آزمایش، سانتریفوژ و کووت های مدّور با قطر 12 

کوچکفشاریمیلی متر )100×12،  7۵×12و…(

لوله های آزمایش، سانتریفوژ و کووت های مدّور با قطر 13 28182000807۵0007200
متوسطفشاریمیلی متر )100×13و…(

لوله های آزمایش، سانتریفوژ و کووت های مدّور با قطر 16 28182000807۵000۵200
بزرگفشاریمیلی متر )100×16و…(

2 ml
2/۵ ml

4 ml

۵ ml

for PP

for PP

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

درب کپ درب فشاری

ф16 mmф13 mmф12 mm
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for PP

لوله مخروطی
نگهداري نمونه آزمایشگاهي و استفاده در دستگاه سانتریفوژ

این لوله های یکبارمصرف از پلی پروپیلن شــفاف ســاخته 
شــده اند و انتهاي آن ها مخروطي شــکل اســت. لوله های 
مــدرج مخروطــی شــکل در دو ســایز بــا ظرفیت هاي                               
1۵میلی لیتــر )دارای درجه بندی تا 12ml( و۵0 میلي لیتر 
جهت نگهداري نمونه و نیز اســتفاده در دستگاه سانتریفوژ 

تا نیروي )6۵00g )RCF طراحي شــده اند و قابل اتوکالو و 
فریزکردن می باشــند. درب این لوله ها  از نوع پیچی است. 
لوله هــای مخروطی شــکل در برابر اکثر اســیدها و مواد 
شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم هستند و با درب هایی 

در رنگ های متنوع قابل ارائه می باشند.

تعداد دربستهقطر خارجی دهانهارتفاعدرجه بندیظرفیتایران کد
28111100807۵0006 1۵ ml 0/۵ ml 120 mmф 17 mm100
28111100807۵0007 ۵0 ml2/۵ ml 117 mmф 2۹ mm۵0

لوله گاما کانتر
نگهداري نمونه آزمایشگاهي

لوله گاما کانتر .P.I.P یکبار مصرف بوده و در دو مدل شفاف 
از جنس پلی استایرن و مات از جنس پلی پروپیلن ساخته 
شده که مدل شفاف قابلیت استریل شدن با پرتوی گاما را 
دارد و مدل مات قابل اتوکالو می باشد و هر دو مدل قابل  
استریل شدن با گاز اتیلن اکساید هستند. این لوله ها کاربرد 
 (…,RIA,EIA) فراوانی در انجام تســت های ایمونواســی

دارنــد و می توان از آن هــا در زمینه های گوناگون از قبیل 
نگهداری نمونه و رقیق سازی استفاده نمود. ابعاد این لوله ها 
به گونه ای انتخاب و طراحی شــده اســت که بتوان آنها را 
مستقیماً درون بسیاری از دستگاه ها قرار داد و دیگر نیازی 
به تعویض لوله نباشــد و از ریختــن و هدررفتن نمونه در 

هنگام انتقال جلوگیری شود.

تعداد در بستهابعاد )ارتفاع×قطر(ظرفیتجنسمدلایران کد
PS۵ ml ф 12 mm ×7۵ mm۵00شفاف28111100807۵0008
PP۵ ml ф 12 mm ×7۵ mm۵00مات28111100807۵000۹

 * برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

* این لوله ها قابل ارائه در بسته های 2۵ عددی به همراه رک نگهدارنده  لوله مخروطی نیز می باشند.

لوله نمونه برداری قاشقک دار
 نمونه برداری و نگهداري انواع نمونه ها

.P.I.P از جنس  لوله نمونه برداري قاشقک دار یکبارمصرف 
میلي متر  پلی پروپیلن با گنجایش 1۵ میلي لیتر و عمق ۵1 
وســیله ای  مناســب براي نگهداري و حمــل انواع نمونه 
مانند: انواع بافت، ترشــحات مخاطي، اسپرم و... می باشد 
که جهت تســهیل  دســته بندی نمونه ها، این محصول در 

رنگ های مختلف عرضه می شــود و پرسنل آزمایشگاهی 
می توانند به هر نــوع نمونه یک رنگ را اختصاص دهند. 
درب این لوله، پیچي، ضدنشــت و قاشقک آن متصل به 
درب اســت. این لوله قابل اتوکالو بــوده و در برابر اکثر 

اسید ها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه مقاوم است.

تعداد دربستهارتفاع قاشقکابعاد )قطردهانه × ارتفاع لوله(ارتفاع با دربظرفیتایران کد
21321۵30807۵00041۵ ml68 ml۵1 mm × ф 20 mm4۵ mm1000
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* این تعداد برای بلوک های بافت با ضخامت 1/۵ سانتی متر می باشد.

فایل الم

فایل بلوک

ترالی حمل فایل

فایل تیشوکاست

فایل الم، فایل بلوک، فایل تیشوکاست
سازماندهی و بایگانی انواع نمونه

و  بیمارســتان ها  پاتولــوژی  واحد هــای  در 
بخش هــای مختلــف آزمایشــگاه ها، بــه دلیــل 
نیــاز بــه بررســی و یــا تهیــه مجــدد یــک الم 
ــازماندهی،  ــاص، س ــت خ ــوک باف ــک بل از ی
بایگانــی و نگهــداری طوالنی مــدت نمونه هــا از 

با توجــه  اهمیــت ویــژه ای برخــوردار می باشــد.
ــا،  ــی نمونه ه ــیت بازیاب ــه ضــرورت و حساس ب
فایــل هــای .P.I.P دارای ویژگی هــای ذیــل                 

مــی   باشــند.    

 نگهداری و بایگانی ایمن الم های26×76 میلی متری
   عدم آسیب به الم ها )به دلیل وجود شیارهای منظم(

ابعاد خارجی )mm(ظرفیتایران کد
130 × 4۵8 ×1۵12۵10 تیشوکاست21318400807۵000۹

ابعاد )mm(ظرفیت ایران کد
11۵0 × 4۵0 × 3۵۵0 یا ۵ عدد فایل21344200807۵0001

ابعاد خارجی )mm( ظرفیت ایران کد
130 × 4۵8 ×۵10*۵00 بلوک بافت 21318400807۵0008

ابعاد خارجی )mm(ظرفیتایران کد
130 × 4۵8 ×1200۵10 الم21318400807۵0010

 نگهداری و بایگانی تیشوکاست های استاندارد

 نگهداری و بایگانی انواع بلوک های بافت

    مقاوم در برابر رطوبت در مقایسه با نمونه های فلزی
    عدم پوسیدگی و کپک زدن در مقایسه با نمونه های  چوبی

    وزن کم در مقایسه با مدل های فلزی
    ظرفیت باالی کشوها به همراه شماره گذاری، جهت تسهیل بازیابی نمونه ها

    امکان قراردهی تعداد زیادی از فایل ها بر روی هم
    عدم وجود لبه های تیز و خطر جراحت

    سهولت و نرمی حرکت کشوها
ABS تولید شده از   

P.I.P. سازماندهی و حمل آسان فایل های 
 ساخته شده از فلز با پوشش رنگ

 دارای چرخ به منظور تسهیل جابه جایی
 چرخ های ترمزدار برای جلوی ترالی
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ابعاد خارجی )mm(ظرفیتایران کد
130 × 4۵8 ×1۵12۵10 تیشوکاست21318400807۵000۹

ابعاد خارجی )mm( ظرفیت ایران کد
130 × 4۵8 ×۵10*۵00 بلوک بافت 21318400807۵0008

ظرف جمع آوري ادرار 24 ساعته
نگهداری و اندازه گیری نمونه ادرار در طول 24 ساعت

ظروف ادرار 24 ساعته .P.I.P از پلی اتیلن ساخته شده اند. این 
ظروف دارای یک درب بزرگ برای جمع آوری آسان نمونه 
توسط بیمار و یک درب کوچک برای انتقال کنترل شده  
بدون  آزمایشگاه  پرسنل  توسط  کوچکتر  به ظروف  نمونه 
احتمال چکیدن به خارج از ظرف می باشند. ظروف ادرار 
24 ساعته .P.I.P در 2 مدل ایستاده و کوتاه، با ظرفیت های 

مختلف عرضه می گردند که مدل ایستاده برای اشغال فضای 
کمتر و مدل کوتاه برای قرارگیری در یخچال هایی با ارتفاع 
قفسه کم ایده آل است. این ظروف در دو رنگ نارنجی )برای 

آنالیت های حساس به نور( و بی رنگ قابل ارائه می باشد.

درجه بندیمدلحجمایران کد
)mm(

قطر دهانه
)mm(رنگ)mm( تعداد در کارتنابعاد

21321۵30807۵00012/۵ L2۵0کوتاه ф 7۵16030 × 11۵ × 240بی رنگ
21321۵30807۵000۵3/۵ L2۵0کوتاهф 7۵20036 × 11۵ × 240بی رنگ
21321۵30807۵00102/۵ L2۵0کوتاهф 7۵16030 × 11۵ × 240نارنجی
21321۵30807۵00113/۵ L2۵0کوتاهф 7۵20036 × 11۵ × 240نارنجی
21321۵30807۵00062/۵ L100ایستادهф 7۵23048 × 130 × 130بی رنگ
21321۵30807۵00073/۵ L100ایستادهф 7۵2۹040 × 130 × 130بی رنگ
21321۵30807۵00082/۵ L100ایستادهф 7۵23048 × 130 × 130نارنجی
21321۵30807۵000۹3/۵ L100ایستادهф 7۵2۹040 × 130 × 130نارنجی

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مواد نگهدارنده و دمای حمل نمونه های ادرار به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

  دارای درجه بندی
  دارای دسته به منظور حمل آسان

  دارای درب نمونه برداری و انتقال جداگانه

قوطی مدفوع قاشقک دار
 نگهداري و انتقال نمونه مدفوع 

قوطـی مدفـوع یکبارمصـرف .P.I.P بـا طراحی مناسـب به 
منظور اسـتفاده آسـان توسـط بیمار، در دو ظرفیت 1۵ و 
30 میلـی لیتری با درب فشـاری و پیچی عرضه می شـود. 
درب و قاشـقک ایـن قوطـی بـه صـورت یکپارچـه تولیـد 
مـی شـوند که قاشـقک در مرکز درب تعبیه نشـده اسـت 
و ایـن امـر موجـب عـدم تمـاس دسـت بـا نمونـه هنگام 

نمونـه بـرداری و اسـتفاده ی راحت تر از قاشـقک می شـود. 
همچنیـن بدنـه بـه گونـه ای سـاخته شـده اسـت کـه به 
راحتـی مـی تـوان بـر روی آن برچسـب چسـباند. قوطـی 
مدفـوع هـای قاشـقک دار  .P.I.P در دو جنـس پلی پروپیلن 

و پلـی اتیلـن تولید می شـود.

تعداد در کارتننوع دربارتفاع قاشقکابعاد )قطر دهانه × عمق ظرف(ظرفیتمدلایران کد
3۵00فشاریml2۵ mm × ф 32 mm22 mm 1۵کوچک21321۵30807۵0003
1600پیچیml 32 mm × ф 40 mm32 mm 30بزرگ21321۵30807۵0002
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پیپت پاستور مدرج
حجم برداری و انتقال حجم معینی از مایعات بین ظروف

پیپـت پاسـتورهای مـدرج .P.I.P در 3 ظرفیت و سـایز به 
منظـور رفـع نیازهـای مختلـف تولیـد می گردنـد و برای 
حجم بـرداری در انـدازه معین، آماده سـازی فیکسـاتیو ها 
(fixative) و رنگ هـا ایـده آل می باشـند. ایـن پیپت ها از 
جنس LDPE هسـتند که نسـبت بـه مایعـات بیولوژیک 
و اکثـر اسـیدها بی اثـر اسـت و میـل ترکیبـی کـم آن 
پیپـت  داخلـی  سـطح  چسـبندگی  کاهـش  موجـب 
و  دادن سـلول ها  از دسـت  احتمـال  درنهایـت  و  شـده 
پروتئین هـای بـا ارزش نمونـه کاهـش می یابـد. الزم بـه 

ذکـر اسـت ایـن پیپـت پاسـتورها قابـل اسـتریل نمودن 
بـا گاز اتیلـن اکسـاید و پرتـو گامـا می باشـند. عـالوه بر 
ایـن می تـوان به منظـور نگهـداری نمونه، پیپت پاسـتور 
را فریـز نمـود و یـا بـا حـرارت دادن نـوک آن، ایـن ابزار 
را بـه یـک ظرف بسـته تبدیل کـرد. انتقـال حجم معین 
از نمونـه، برداشـتن کسـری از نمونـه، انتقـال قطـره بـه 
قطـره مایعـات بیـن ظـروف، تهیـه الم و اضافـه نمـودن 
معـرف/ مواد شـیمیایی از عمـده کاربری هـای این پیپت 

پاسـتورها می باشـد.

پیپت پاستور اکسترا
نمونه برداری از نقاط با دسترسی دشوار و ظروف عمیق با دهانه  باریک

در 3  یکسان  ظرفیت  با   P.I.P. اکسترا  پاستورهای  پیپت 
از  تولید می گردند.  نیازهای مختلف  به منظور رفع  سایز 
باال  ظرفیت  به  می توان  پیپت پاستورها  این  ویژگی های 
با  نقاط  از  نمونه برداری  قابلیت  بدنه آن ها و  و طول زیاد 
دسترسی دشوار و ظروف عمیق به ویژه بطری های بزرگ 
و ظروف با دهانه باریک اشاره نمود. این پیپت ها از جنس 
اکثر  و  بیولوژیک  مایعات  به  نسبت  که  LDPE می باشند 
اسیدها بی اثر است و میل ترکیبی کم آن موجب کاهش 
چسبندگی سطح داخلی پیپت شده و درنهایت احتمال از 
دست دادن سلول ها و پروتئین های با ارزش نمونه کاهش 

می یابد. الزم به ذکر است این پیپت ها قابل استریل با گاز 
اتیلن اکساید و پرتو گاما می باشند. عالوه بر این می توان 
به منظور نگهداری نمونه، پیپت پاستور را فریز نمود و یا 
با حرارت دادن نوک آن، این ابزار را به یک ظرف بسته 
تبدیل کرد. می توان پس از سانتریفوژ از پیپت پاستورهای 
اکسترا به منظور برداشتن الیه های سلولی، ایجاد الیه های 
آب،  از  نمونه برداری  ستونی،  صورت  به  انتقال  ستونی/ 
نمونه  جمع آوری  ساعته،  ادرار 24  ظرف  از  نمونه برداری 
بالینی، نمونه برداری از بطری های کشت خون و... استفاده 

نمود.

تعداد در بستهقطر حبابطولدرجه بندیظرفیتایران کد
28113100807۵0041≈1/۵ ml0/2۵ ml140 mmф 13 mm400
28113100807۵0107≈2 ml0/۵ ml1۵4 mmф 11 mm400
28113100807۵0108≈3 ml0/۵ ml161 mmф 13 mm400

تعداد در بستهقطر حبابطولظرفیتایران کد
28113100807۵0116≈7/۵ ml260 mmф 1۹ mm400
28113100807۵011۵≈7/۵ ml280 mmф 1۹ mm400
28113100807۵0117≈7/۵ ml300 mmф 1۹ mm400
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پیپت پاستور حباب متغیر
حجم برداری و انتقال مایعات بین ظروف با تسلط و سهولت بیشتر

 6 و  ظرفیت   2 در   P.I.P. متغیر  حباب  پیپت پاستورهای 
سایز به منظور رفع نیازهای مختلف تولید می گردند. این 
حباب  و  می باشند  یکپارچه  بدنه  دارای  پاستورها  پیپت 
متغیر آن ها تسلط کاربر را در حین حجم برداری و انتقال 
جنس  از  پاستورها  پیپت  این  می دهد.  افزایش  حجم 
اکثر  و  بیولوژیک  مایعات  به  نسبت  که  می باشد   LDPE
اسیدها بی اثر است و میل ترکیبی کم آن موجب کاهش 
چسبندگی سطح داخلی پیپت شده و درنهایت احتمال از 
دست دادن سلول ها و پروتئین های با ارزش نمونه کاهش 

می یابد. الزم به ذکر است این پیپت ها قابل استریل با گاز 
اتیلن اکساید و پرتو گاما می باشند. عالوه بر این می توان 
به منظور نگهداری نمونه، پیپت پاستور را فریز نمود و یا 
با حرارت دادن نوک آن، این ابزار را به یک ظرف بسته 
تبدیل نمود. حجم برداری از مایعات چسبنده، نمونه برداری 
و دکانت کردن مایعات عفونی یا سمی، انتقال مایع فوقانی 
معرف/  نمودن  اضافه   ،)supernatant( غیرمحلول  یک 
مواد شیمیایی، استخراج نمونه و... از جمله کاربردهای این 

پیپت پاستورها می باشد.

تعداد در بستهقطر حبابطولظرفیتایران کد
28113100807۵0110≈4 ml100 mmф 21 mm400
28113100807۵010۹≈4 ml120 mmф 21 mm400
28113100807۵0112≈4 ml140 mmф 21 mm400
28113100807۵0111≈۵/۵ ml176 mmф 24 mm400
28113100807۵0114≈۵/۵ ml1۹6 mmф 24 mm400
28113100807۵0113≈۵/۵ ml216 mmф 24 mm400

اسپاچوال
 نمونه برداري از دهانه رحم )سرویکس( و انتقال به الم

اســپاچوالی یکبــار مصرف .P.I.P از پلی اســتایرن مقاوم 
(HIPS) ســاخته شده اســت. اســپاچوالی پالستیکی 
دارای مزیت های فراوانی نســبت به اســپاچوالی چوبی 
می باشــد؛ برای مثال در نمونه گیری از اندوســرویکس و 
اکتوسرویکس به علت نفوذ سلول های اپی تلیال در میان 
فیبرهای اســپاچوالی چوبی و عدم امکان انتقال آن ها به 

روی الم عمالً بررسی دقیق میکروسکوپی مقدور نیست. 
اما این گونه معایب در اسپاچوالی پالستیکی وجود ندارد 
و ســطح آجدار آن ها موجب تسهیل نمونه گیری و انتقال 
نمونه بر روی الم می شود. انعطاف پذیری و لبه ی مدور و 

بدون زائده از دیگر مزایای این اسپاچوال می باشد.

تعداد دربستهابعاد )طول(ایران کد
2133۹200807۵0001180 mm2۵0
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لوپ استاندارد پالستیکی
نمونه برداری با حجم معین

لوپ های پالســتیکی در سه مدل مختلف و در دو جنس 
پلی پروپیلــن و پلی اســتایرن بــه صورت اســتریل ارائه 
انعطاف پذیر و لوپ های  می شوند. لوپ های پلی پروپیلنی 
پلی اســتایرنی سخت هستند. این لوپ ها دارای استحکام 
کافــی جهت نمونه بــرداری از کلیه محیط های کشــت 

می باشــند. لوپ های پالســتیکی یکبار مصرف بوده و در 
برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها 
مقاومند. این لوپ ها با توانایی برداشتن حجم های مختلف 

و رنگ های متنوع عرضه می گردند.

تعداد دربستهحجم برداری ابعاد )طول(مدلایران کد
mm   1 µl۵ 200لوپ + سوزن تلقیح28124۹00807۵0007
mm   10 µl۵ 200لوپ + سوزن تلقیح28124۹00807۵0008
µl۵ 1 و mm 10 µl 200دو سر لوپ28124۹00807۵0006

لوپ استاندارد فلزی
نمونه برداری با حجم معین

لوپ فلزی از آلیاژ مخصوصی ســاخته شــده و ظرفیت 
حجم برداری آن  ۵ میکرولیتر است. جهت استریل نمودن 
این لوپ می توان از شــعله مســتقیم و ســایر روش های 
مرســوم اســتفاده کرد. یکی از مزایای لوپ های ساخته 

شــده از این آلیاژ، خنک شدن ســریع آن بعد از استریل 
نمودن اســت. این لــوپ در عیــن انعطاف پذیری دارای 
اســتحکام کافی برای نمونه بــرداری از کلیه محیط های 

کشت می باشد.

تعداد دربستهحجم برداری طولایران کد
28124۹00807۵000260 mm   ۵ µl۵0

لوپ و پخش کننده

لــوپ، ســوزن تلقیح و پخش کننده هــا ابــزار مهمي هســتند کــه دارای کارایــي متنوع و زیــادي در زمینــه ی انواع کشــت میکروبی و 
ســلولی و انتخــاب یک رگــه بســیار نــازک از صدها نمونــه ادراري و یا انتخاب دقیق و بیرون کشــیدن مواد مناســب کشــت از میان

نمونه هاي چسبنده و سفت مانند نمونه هاي خلط، چرک، بافت و یا مدفوع می باشند.
انواع لوپ ها بسته به کاربرد ویژه شان و نیز انتخاب کاربر جهت راحتی کار و دقت بیشتر، برای اهداف مختلف انتخاب می شوند. برخی از کاربران 
ترجیح می دهند از لوپ هاي فلزی اســتفاده کنند و براي اســتریل نمودن از حرارت مستقیم شعله و یا سایر روش هاي مرسوم استفاده نموده و 
دوباره از لوپ استفاده نمایند. در حالی که برخي دیگر با توجه به نیاز ترجیح می دهند از لوپ هاي یکبار مصرف پالستیکی استفاده کنند. توزیع 
ماده تلقیحی )Plating( و خط خط کردن )Streaking( نمونه ها در ظروف، معموالً نیازمنِد اســتفاده از لوپ های پالستیکی  یکبار مصرف است.

لوپ های پالستیکی نیز از انواع مختلفی از پالستیک ساخته مي شوند که دراستحکام و یا انعطاف پذیری لوپ ها موثر است.

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.
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پخش کننده کروی شکل
پخش موضعی نمونه 

یک سر این وسیله پخش کننده کروی و سردیگر آن سوزن 
تلقیح اســت و در دو جنس پلی پروپیلن و پلی اســتایرن 
و به صورت اســتریل ارائه می شــود. پخش کننده کروی 
پلی پروپیلنی منعطف و مدل پلی اســتایرنی آن ســخت 

می باشــد. این وســیله یکبار مصرف بوده و در برابر اکثر 
اســیدها و مواد شــیمیایی رایج در آزمایشــگاه ها مقاوم 
است. پخش کننده کروی شکل در رنگ های متنوع عرضه 

می شود.

تعداد دربستهابعاد )طول(مدلایران کد
mm۵ 200پخش کننده + سوزن تلقیح28124۹00807۵000۵

پخش کننده T شکل
مسطح نمودن نمونه

پخش کننده T شکل در دو جنس پلی پروپیلن و پلی استایرن 
و به صورت استریل ارائه می شود. پخش کننده پلی پروپیلنی 
منعطف و مدل پلی اســتایرنی آن ســخت می باشد.  طول 
قسمت پخش کننده آن 36 میلی متر است و می توان از این 
وسیله برای پخش نمونه در تمامی پتری دیش ها استفاده 

نمود. طراحی خاص قســمت پخش کننده احتمال ایجاد 
انقطاع در نمونه را به حداقل می رســاند. این وسیله یکبار 
مصرف بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در 
آزمایشگاه ها مقاوم است. پخش کننده T شکل در رنگ های 

متنوع عرضه می شود.

تعداد دربستهطول قسمت پخش کنندهابعاد )طول(ایران کد
28124۹00807۵0004180 mm36 mm۵

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

دسته فیلدوپالتین
 نگهدارنده  لوپ فلزی برای نمونه  برداری

جهت افزایــش بازه اســتفاده از دســته فیلدوپالتین و 
طول عمر آن، این وسیله از آلیاژ برنج ساخته شده است. از 
ویژگی های این آلیاژ مقاومت آن در برابر حرارت می باشد. 
برای راحتی بیشتر کاربر و جلوگیری از داغ شدن وسیله، 

روکش پالستیکِی عایقی در قســمت دسته ی آن تعبیه 
شده است. هر بســته حاوی 6 عدد دسته فیلدوپالتین و 

12 متر سیم مخصوص می باشد.

تعداد دربستهوزنابعاد )قطردسته × طول کل(ایران کد
21318100807۵0001 178 mm × ф ۵ mm  206 گرم
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جالوله ای، جعبه نوک سمپلر
جعبه میکروتیوب

Tube Racks,  Tip Racks, 
Microtube Racks
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جالوله ای یونیورسال 2



رک زنجیره ای
نگهداري و سازماندهی لوله های مختلف

رک زنجیـره ای .P.I.P با طراحی منحصربه فرد و قابل اتصال، 
ایجاد اشـکال مختلف از جالوله  ای را برای کاربر امکـــان 
پذیـر مـی کند. یک سمــت رک بـرای نگهـداری لوله های 
۵ میلـی لیتـری و سـمت دیگـر آن برای لوله هـای 1۵ میلی 

لیتـری و یـا لولـه هایی بـه قطـر 17 میلی متر مناسـب می 
باشـد. مـی تـوان چیدمـان رک هـا را به نحـوی انجـام داد که 
امـکان قـرار دادن لولـه هـای مختلـف به تعـداد دلخـواه و به 

شـکل مورد نظر وجود داشـته باشـد. 

تعداد در بستهابعاد خارجی )قطر  x  ارتفاع(لوله مناسبایران کد

28181000807۵0070۵ ، 1۵ ml
ϕ 1۵ - 17 mm

x  ϕ  2742

 

صرفه جویی در فضای میز کار به دلیل استفاده از یک رک برای لوله های مختلف
امکان اتصال نامحدود رک ها برای نگهداری تعداد بیشتری از لوله ها

ساخته شده از پلی پروپیلن

چیدمان های مختلف

کیف حمل نمونه )صفحه 8۵(

کول باکس )صفحه 82(سینی تزریقات و پانسمان )صفحه 47 و 83( 

سینی نمونه برداری و حمل نمونه )صفحه 84(بیوجار )صفحه 78(

mm mm۹7
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جالوله ای یونیورسال 2
نگهداري و سازماندهی انواع لوله هاي آزمایشگاهي 

جالوله ای یونیورسال 2 برای نگهداری انواع میکروتیوب ها، 
لوله های مخروطی شکل و لوله های آزمایش ساده مناسب 
اســت. این جالوله ای از پلی پروپیلن ساخته شده و قابل 
اتوکالو و فریزکردن است. همچنین این جالوله ای جهت 
شناســایی آســان تر لوله ها دارای ردیف بندی ماتریسی 

اســت. جالوله ای یونیورســال 2 در برابر اکثر اسیدها و 
مواد شــیمیایی رایج در آزمایشــگاه ها مقاوم است. این 
جالوله ای در رنگ های متنوع جهت سهولت در تفکیک و 

دسته بندی عرضه می شود.

ابعاد )mm(لوله های مناسبتعداد حفرهایران کد

28181000807۵0008

4
12
32
32

۵0 ml لوله مخروطي 
 16 mm 1۵، لوله با قطر ml لوله مخروطي

 2 ml 1/۵ تا ml 12، میکروتیوب هاي mm لوله با قطر
0/۵ ml میکروتیوب

173 × ۹3 × ۵4
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جعبه میکروتیوب ترکیبی
نگهداری هم زمان انواع میکروتیوب با امکان سرد نگه داشتن نمونه

جعبه میکروتیوب ترکیبی .P.I.P در دو مدل، برای نگهداری 
هم زمان انواع میکروتیوب مناســب می باشد و امکان سرد 
نگه داشــتن نمونه را نیز برای کاربر فراهم می آورد. بدین 
منظور نیاز اســت که مخــزن آن با یخ خــرد و یا آب پر 
شــود. این محصول از پلی پروپیلن ساخته شده است که 
قابل اتوکالو و فریز کردن بوده و در برابر اکثر اســیدها و 

مواد شــیمیایی رایج در آزمایشگاه مقاوم می باشد. صفحه 
قرارگیری میکروتیوب ها دارای ردیف بندی ماتریسی است 
که امکان شناسایی آسان میکروتیوب ها را فراهم می آورد. 
ایــن جعبه دارای درب شــفاف و لوالیــی و قفل محافظ 

ضامن دار است.

تــک رک میکروتیــوب .P.I.P کــه دارای 8 قطعــه دو طرفــه 
در هــر جعبــه می باشــد، بــرای نگهــداری 64 میکروتیــوب 
0/۵ میلــی لیتــری در یــک ســمت و ۹6 میکروتیــوب 0/2 
ــکان  ــت )ام ــب اس ــر مناس ــمت دیگ ــری در س ــی لیت میل

ــای ایــن رک، ســهولت  چیدمــان ترکیبــی(. از دیگــر مزای
ــا  ــوب ه ــای میکروتی ــدم تداخــل درب ه ــری و ع در کارب

مــی باشــد.

تعداد در بستهابعاد )mm(تعداد حفرهلوله مناسب )ml(مدلایران کد

6۹ خانه28181000807۵0068
0/2

 0/۵ 
2 و 1/۵

30
24
1۵

176 × ۹۵ × ۵۵۵

۵4 خانه28181000807۵006۹
0/2

 0/۵ 
2 و 1/۵

12
12
30

176 × ۹۵ × ۵۵۵

تک رک میکروتیوب
نگهداری و سازماندهی میکروتیوب ها با امکان خارج نمودن هر بخش به صورت مجزا

ابعاد )mm(تعداد حفرهلوله مناسب )ml(ایران کد

28181000807۵0067
0/2
0/۵ 

۹6
64140× 140× ۵۵

ابعاد )mm(تعداد حفرهلوله مناسب )ml(ایران کد

۵۵ ×140 ×1/۵64140 و 2 )لوله کرایو و میکروتیوب(28181000807۵0066

تک رک کرایو
نگهداری و سازماندهی لوله های کرایو و میکروتیوب ها با امکان خارج نمودن هر بخش به صورت مجزا

تک رک کرایــو .P.I.P دارای 8 قطعه مجزا اســت و برای 
نگهــداری 64 لوله کرایو یا مـــیکروتیوب با حجم 1/۵ و 
2 میلی لیتر مناسـب می باشد. در انتـهای حفره های این 

رک، یک فرو رفتگی مرکـزی به منظور ثابت نگه داشـتن 
میکـــروتیوب ها و یک قفل مخصوص لـوله های کرایو به 
منظـور باز کردن درب لوله با یک دست تعبیه شده است.
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جعبه کرایو 
 نگهداري و سازماندهی انواع لوله ها و میکروتیوب ها تا حجم 2 میلی لیتر

از جعبه کرایو می تــوان جهت نگهداری لوله های کرایو و 
لوله های ســانتریفوژ تا حجم ml 2  اســتفاده کرد. این 
جعبه از پلی پروپیلن ســاخته شده و قابل اتوکالو و فریز 
کردن است. کف جعبه کرایو دارای ردیف بندی ماتریسی 
بوده که امکان شناسایی آسان لوله ها را برای کاربر فراهم 
مــی آورد. این جعبه دارای درب شــفاف و لوالیی و قفل 

محافظ ضامن دار است و مقطع مربعی آن موجب سهولت 
در چیدمــان پایــدار و انبارش مطمئن آن ها می شــود. 
جعبه کرایو در برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج 
در آزمایشــگاه ها مقاوم بــوده و در رنگ های متنوع ارائه 
می شود. تنوع در رنگ بندی موجب تسهیل دسته بندی و 

تفکیک نمونه ها می شود.

تعداد دربستهابعادلوله مناسبمدلایران کد
ml140 mm × 140 mm × ۵۵ mm6 2 100 خانه )10 × 10(  28181000807۵0013

جعبه نوک سمپلر
نگهداري و سازماندهی نوک سمپلرها

جعبه های نوک ســمپلر .P.I.P برای نگهداری انواع نوک 
ســمپلر از حجم 1000µl - 0/1 مناسب مي باشند. این 
جعبه ها از پلی پروپیلن ســاخته شــده و قابل اتوکالو و 
فریز کردن هســتند. با توجه به چینش حفره ها استفاده 
از ســمپلرهای 8 کاناله و 12 کاناله جهت سهولت بیشتر 
توصیه می شود و در عین حال محدودیتی در استفاده از 
سایر سمپلر ها وجود ندارد. این جعبه ها دارای درب شفاف 

و لوالیی و قفل محافظ ضامن دار بوده و مقطع مستطیلی 
این محصول موجب سهولت در چیدمان پایدار و انبارش 
مطمئن  آنها می شود. همچنین جعبه نوک سمپلر در برابر 
اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم 
است. جعبه های نوک ســمپلر در 3 مدل مختلف عرضه 
می شــوند و هر مدل جهت تفکیک و تشــخیص آسان تر 

دارای رنگ اختصاصی می باشد.

(حجم نوک سمپلر مناسبمدلایران کد mm( تعداد در بستهابعاد
µl120 × 80 × 804 10-0/1  ۹6 خانه )12 × 8(  28181000807۵0021
µl120 × 80 × 804 200-1 ۹6 خانه )12 × 8(  28181000807۵0022
µl120 × 80 × 804 1000-200 60 خانه )10 × 6(  28181000807۵0020

جعبه میکروتیوب
نگهداري و سازماندهی میکروتیوب ها

جعبــه میکروتیوب هــای .P.I.P از پلی پروپیلن ســاخته 
شــده اند و قابل اتوکالو و فریز کردن می باشند. صفحه ي 
قرارگیــری میکروتیوب ها دارای ردیف بندی ماتریســی 
می باشد که امکان شناسایی آسان میکروتیوب ها را فراهم 
می آورد. این جعبه ها دارای درب شــفاف و لوالیی و قفل 
محافظ ضامن دار هستند. همچنین جهت چیدمان پایدار 

و انبارش مناســِب جعبه ها بر روی هــم، عالوه بر مقطع 
مســتطیلی آن ها، زائده ای بر روی درب تعبیه شده است. 
این جعبه ها در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در 
آزمایشگاه ها مقاوم بوده و در 3 مدل مختلف و رنگ های 
متنوع عرضه می شوند. تنوع در رنگ بندی موجب سهولت 

در دسته بندی و تفکیک نمونه ها می شود.

تعداد در بستهابعادمیکروتیوب مناسبمدلایران کد
ml176 mm × ۹۵ mm × ۵۵ mm۵ 0/2 1۵3 خانه )17 × ۹(  28181000807۵0017
ml176 mm × ۹۵ mm × ۵۵ mm۵ 0/۵ ۹8 خانه )14 × 7(  28181000807۵0018
ml176 mm × ۹۵ mm × ۵۵ mm۵ 1/۵ 72 خانه )12 × 6(  28181000807۵001۹
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جالوله ای اپندورف
 نگهداري و سازماندهی میکروتیوب ها

جالولــه ای اپنــدورف با حفره هــای مربعی بــرای انواع 
میکروتیوب ها و لوله هایی تا قطر mm 10 مناسب است. 
این جالوله ای از پلی پروپیلن ســاخته شــده و گذشته از 
مقاوم بودن در برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج 
در آزمایشــگاه ها، قابل اتوکالو و فریزکردن نیز می باشد. 

جالوله ای اپندورف جهت شناسایی آسان تر لوله ها دارای 
ردیف بندی ماتریســی است. از مزیت های این جالوله اي، 
امکان باز و تا شدن آن هاست که با تا کردن آن ها می توان 
در فضــای انبارش صرفه جویی نمــود و همچنین تعداد 

بیشتری از آن ها را درون دستگاه اتوکالو قرار داد. 

ابعادقطر لوله مناسبمدلایران کد
ф 10 mm262 mm × 108 mm × 4۵ mm 100 خانه )2۵ × 4( 28181000807۵0007

رک حمل نمونه
 حمل و سازماندهی ظروف نمونه  برداري آزمایشگاهي

رک حمـل نمونـه         از پلـی پروپیلـن سـاخته شـده  
کـه گذشـته از مقاوم بـودن در برابر اکثر اسـیدها و مواد 
شـیمیایی رایـج در آزمایشـگاه هـا، قابـل اتـوکالو و فریز 
کـردن نیـز می باشـد. عـالوه بر حفـظ ظـروف و لوله های 
نمونـه در شـرایطی پایدار، این جالوله ای به سـازماندهی و 

چیدمـان منظـم آنها نیـز کمک می کنـد. رک حمل نمونه 
در رنـگ بنـدی متنـوع عرضـه می گـردد. قابلیت تا شـدن 
ایـن محصـول موجـب اشـغال فضـای کمتـر بـه هنـگام 

اتـوکالو یـا انبـارش رک  ها می شـود.

(مدلایران کد mm( قطر حفرهتعداد حفرهابعاد
ф ۵8 mm 12 خانه )3 × 4( 6۵ × 242 × 32۵رک 21321۵۹0807۵0004۵8
ф 48 mm 20 خانه )4 × ۵( 6۵ × 242 × 32۵رک 21321۵۹0807۵000۵48
ф 43 mm 20 خانه )4 × ۵( 6۵ × 242 × 32۵رک 21321۵۹0807۵000643
ф17 mm و 40ф 2۹ mm خانه )۵×8( + 28 خانه )4×7( 6۵ × 242 × 32۵رک فالکون*21321۵۹0807۵0007

* رک فالکون دارای ردیف بندی ماتریسی می باشد.

for Falcon

P.I.P.

جالوله اي فالکون
نگهداري و سازماندهی لوله هاي آزمایشگاهي 

جالولـه ای فالکـون .P.I.P از پلی پروپیلـن سـاخته شـده و 
قابـل اتـوکالو و فریزکـردن می باشـد. این جالولـه ای جهت 
شناسـایی آسـان تر لوله هـا دارای ردیف بنـدی ماتریسـی 
اسـت. از مزیت هـای این جالولـه ای امکان باز و بسته شـدن 
آن هاسـت کـه بـا بـاز نمـودن آن هـا می تـوان در فضـای 
انبـارش صرفه جویـی نمـود و تعـداد بیشـتری از آن هـا را 

درون دسـتگاه اتـوکالو قـرار داد.
جالوله ای فالکون در برابر اکثر اسـیدها و مواد شیمیایی رایج 
در آزمایشـگاه ها مقاوم بوده و در دو مدل، در رنگ های زرد و 
نارنجی عرضه می شـود که موجب سـهولت در دسـته بندی 

نمونه هـا می گردد.

ابعادلوله مناسبمدلایران کد

28181000807۵0001 )3 × 6( 
 )2 × ۵( 

1۵ ml
۵0 ml

207 mm × ۹7 mm × 60 mm

28181000807۵0002 )۵ × 6( 
 )4 × ۵( 

1۵ ml
۵0 ml

207 mm × 170 mm × 60 mm

28 خانه{

۵0 خانه{

............................

............................

............................

............................
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رک هـای مگامیکـس .P.I.P در دو مـدل 1۵0 خانـه )بـرای 
لولـه هایی بـا حداکثر قطر 16 میلی متـر( و 216 خانه )برای 
لولـه هایـی بـا حداکثـر قطـر 12 میلی متـر( تولید  شـده اند. 
حفـره های ایـن رک ها بر روی صفحـات قابل تعویض تعبیه 
شـده انـد و بـه کاربر این امـکان را می دهند که )بـا توجه به 
نیـاز خـود( در یـک رک صفحـات مختلف با هـر دو حفره  
را بـه صـورت ترکیبـی در ارتفـاع مختلـف قـرار دهـد. 

ایـن رک هـا از پلـی پروپیلـن سـاخته شـده انـد و در رنگ 
هـای مختلـف قابـل ارائـه مـی باشـند. طراحـی ایـن رک 
هـا بـه گونـه ای اسـت که هنـگام عـدم اسـتفاده از آن ها،  
می تـوان قطعـات آن هـا را از هـم باز کرد تا فضای بسـیار 
کمتـری را اشـغال نماینـد. رک هـای مگامیکـس در برابـر 
اکثر اسـیدها و مواد شـیمیایی رایج در آزمایشـگاه ها مقاوم 

 . هستند

جالوله اي ساده
 نگهداري و سازماندهی لوله هاي آزمایشگاهي 

جــا لولــه ای هــای ســاده .P.I.P از 
قابل  و  پلی پروپیلن ســاخته شــده  
هســتند.  فریزکــردن  و  اتــوکالو 
جهت نوشتن مشــخصات و تفکیک 
جالوله ای هــا بر روی بدنــه ی آن ها 
محل الصاق برچســب در نظر گرفته 
شده اســت. از مزیت های اصلي این 
مدل جالوله ای ها امکان باز و بســته 

شدن آن هاست که با باز کردن آن ها 
می توان در فضای انبارش صرفه جویی 
کــرد و تعــداد بیشــتری از آن ها را 
درون دســتگاه اتوکالو قرار داد. این 
جالوله ای ها در برابر اکثر اســیدها و 
مواد شــیمیایی رایج در آزمایشگاه ها 
مقاوم هستند. جالوله ای های ساده در 

4 مدل مختلف عرضه می شوند.

ابعادقطر لوله مناسبمدلایران کد
ф 28 mm24۵ mm × 103 mm × 6۵ mm 21 خانه )7 × 3( 28181000807۵0003
ф 20 mm24۵ mm × 103 mm × 6۵ mm 40 خانه )10 × 4( 28181000807۵0004
ф 16 mm24۵ mm × 103 mm × 6۵ mm 60 خانه )12 × ۵( 28181000807۵000۵
ф 13 mm24۵ mm × 103 mm × 6۵ mm ۹0 خانه )1۵ × 6( 28181000807۵0006

رک مگامیکس
 نگهداري و سازماندهی هم زمان تعداد زیادي از لوله های آزمایش

(مدلایران کد mm( تعداد حفره در کلتعداد حفره در هر صفحهقطر حفرهابعاد
 216 خانه )12 × 18(  72 خانه )۹0ф 12 mm )12 × 6 × 233 × 21633۵ خانه28181000807۵0026
 1۵0 خانه )10 × 1۵(  ۵0 خانه )۹0ф 16 mm )10 × ۵ × 233 × 1۵033۵ خانه28181000807۵0027

  دارای ردیف بندی ماتریسی
  ساختار مستحکم

  امکان جابجایی و تنظیم ارتفاع صفحات

 T3 جالوله اي
 نگهداري و سازماندهی لوله هاي آزمایشگاهي 

 10-16 mm برای نگهداری انواع لوله ها با قطر T3 جالولــه ای
مناســب مي باشــد. این جالوله اي از پلی پروپیلن ساخته 
شــده و قابل اتوکالو و فریزکردن است. از مزیت های این 
جالوله ای امکان تنظیم تعداد طبقات و باز و بسته شــدن 
آن اســت که با بازنمودن آن می تــوان در فضای انبارش 
صرفه جویی نمود و تعداد باالتری را درون دستگاه اتوکالو 

قرار داد. همچنین دسته ي آن موجب سهولت در حمل آن 
می شود. جا لوله ای T3 در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی 
رایج در آزمایشــگاه ها مقاوم اســت. ایــن جالوله ای در 
رنگ های متنوع جهت ســهولت در تفکیک و دسته بندی 

عرضه می شود.

ابعادلوله مناسبمدلایران کد

 18 خانه )6 × 3( 28181000807۵0014

ф 16 ×100 (mm)
ф 12 × 100 (mm)
ф 10 × 7۵ (mm)
ф 12 × 7۵ (mm)

1۵ ml لوله مخروطی

1۵0 mm × 6۵ mm × 110 mm
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ــداری و  ــرای نگه ــدل ب ــای .P.I.P در 12 م ــی رک ه مولت
ــا در تمامــی  ــوب ه ــا و میکروتی ــواع  لوله ه ســازماندهی ان
قســمت های آزمایشــگاه مناســب می باشــند. ایــن مولتــی 
رک هــا از POM ســاخته شــده اند کــه دارای قابلیــت 
غوطــه وری در آب بــوده و در برابــر اکثــر اســیدها و مــواد 
ــند.  ــی باش ــاوم م ــا مق ــگاه ه ــج در آزمایش ــیمیایی رای ش
همچنیــن ابعــاد آنهــا بــه گونــه ای در نظــر گرفتــه شــده 

اســت کــه بــرای قراردهــی در انکوباتــور، یخچــال، فریــزر، 
زیــر هودهــای آزمایشــگاهی و روی میــز کار ایــده آل 
هســتند. ســبک بــودن و دســته هــای تعبیــه شــده در دو 
ســمت ایــن رک هــا موجــب تســهیل هرچــه بیشــتر حمل 
ــی آن هــا مــی گــردد. مولتــی رک هــای .P.I.P در  و جابجای

رنــگ هــای متنــوع ارائــه مــی گردنــد.

جالوله ای مولتی رک
نگهداري و سازماندهی انواع لوله ها و میکروتیوب ها

ابعاد )mm(لوله های مناسبتعداد حفرهمدلایران کد

28181000807۵0038L12 - 8484
لوله با قطر 13 میلی متر

6۵ × 11۵ × 2۹3 لوله 100 × 12، گاماکانتر

28181000807۵003۹S12 - 4242
لوله با قطر 13 میلی متر

6۵ × 11۵ × 17۵ لوله 100 × 12، گاماکانتر

28181000807۵0040L16 - 6060
لوله با قطر 16 میلی متر

6۵ × 11۵ × 2۹3 لوله 100 × 16 و فالکون 1۵ میلی لیتری

28181000807۵0041S16 - 3030
لوله با قطر 16 میلی متر

6۵ × 11۵ × 17۵ لوله 100 × 16 و فالکون 1۵ میلی لیتری

28181000807۵0042L30 - 1818
لوله هایی با قطر 2۵ تا 30 میلی متر

6۵ × 11۵ × 2۹3 لوله فالکون ۵0 میلی لیتری

28181000807۵0043S30 - 9۹
لوله هایی با قطر 2۵ تا 30 میلی متر

6۵ × 11۵ × 17۵ لوله فالکون ۵0 میلی لیتری

28181000807۵0044LM - 606037 × 11۵ × 2۹3میکروتیوب های 1/۵ و 2 میلی لیتری
28181000807۵004۵SM - 303037× 11۵ × 17۵میکروتیوب های 1/۵ و 2 میلی لیتری

28181000807۵00۵۹LC - 8484
لوله های با حداکثر قطر11 میلی متر

37 × 11۵ × 2۹3 لوله گاماکانتر، لوله کرایو

28181000807۵0060SC - 4242
لوله های با حداکثر قطر11 میلی متر

37 × 11۵ × 17۵ لوله گاماکانتر، لوله کرایو

28181000807۵0061LF - 393۹
 لوله های فالکون

6۵ × 11۵ × 1۵2۹3 و۵0 میلی لیتری

28181000807۵0062LT - 7272
لوله های ساده، لوله گاماکانتر
6۵ × 11۵ × 1002۹3 × 12 و 100 × 16 

رک نگهدارنده لوله مخروطی
نگهداری و سازماندهی لوله های مخروطی

نگهداری  برای   P.I.P. مخروطی  لوله  نگهدارنده  رک های 
میلی لیتری  1۵و۵0  مخروطی  لوله های  سازماندهی  و 
طراحی شده اند. از مزایای اصلی این رک ها قابلیت اتصال 
نگهدارنده  رک های  است.  نامحدود  تعداد  در  یکدیگر  به 
لوله های مخروطی .P.I.P از پلی پروپیلن ساخته شده اند و 

قابل اتوکالو و فریز کردن می باشند و در برابر اکثر اسیدها 
و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم هستند.

جهت سازماندهی و تفکیک مناسب لوله ها این رک ها در 
رنگ های متنوع ارائه می گردند.

تعداد در بستهابعادتوضیحاتتعدادحفرهایران کد
mm × 110 mm × 3۵ mm10 14۵مناسب لوله مخروطی ml 2۵1۵ خانه28181000807۵002۹
mm × 180 mm × 3۵ mm10 210مناسب لوله مخروطی ml 2۵۵0 خانه28181000807۵0028
mm × 110 mm × 130 mm1 1۵0به همراه 2۵ عدد لوله ml 2۵1۵ خانه28163۹00807۵0038
mm × 180 mm × 130 mm1 210به همراه 2۵ عدد لوله ml 2۵۵0 خانه28163۹00807۵003۹
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رک پازلی
نگهداري و سازماندهی انواع لوله های آزمایشگاهی

رک پازلی با طراحی متفاوت، برای نگهداری انواع لوله ها از 
قطر 11mm تا قطر 28mm مناسب می باشد. این رک ها 
از پلی پروپیلن ساخته شده اند و قابل اتوکالو و فریز کردن 
هستند. ســاختار منحصر به فرد این رک ها این امکان را 
به شــما می دهد که از آن ها به صورت تکی و یا چند تایی 
اســتفاده نمایید. با توجه به سایزهای متفاوت حفره های 
موجود بر روی هر وجه رک، کاربر مي تواند با اتصال چند 

رک بــه هم، به طور هم زمان لوله ها با قطرها و حجم های 
مختلف را درون آن قــرار دهد. این رک ها جهت بازیابی 
آســان لوله ها دارای ردیف بندی ماتریسی می باشند. رک 
پازلی .P.I.P در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در 
آزمایشگاه ها مقاوم می باشد. این رک ها در رنگ های متنوع 

جهت سهولت در تفکیک و دسته بندی عرضه می شوند.

تعداد در بستهابعادتعداد حفرهقطر حفرهایران کد

28181000807۵002۵

ф 28 mm
ф 16 mm
ф 11 mm
ф 11 mm

4 خانه
۹ خانه
4 خانه
8 خانه 

1۵0 mm × 140 mm × 6۵ mm4

.............

.............

.............

.............

رک چرخان
نگهداري و سازماندهی همزمان انواع لوله ها و میکروتیوب ها 

 0/2ml رک چرخان برای نگهداری میکروتیوب ها از حجم
تا 2ml  و انواع لوله ها تا قطر 16mm مناســب می باشد. 
این رک ها از پلی پروپیلن ســاخته شده و قابل اتوکالو و 
فریز کردن هســتند. ســاختار خاص این رک ها و قابلیت 
اتصال آن ها به هم مزیت های فراوانی را نســبت به سایر 
توجه به ســایزهای  رک ها برای کاربــر به همراه دارد. با
متفــاوت حفره های موجود بر روی هــر وجه رک، کاربر 

می توانــد با اتصال چنــد رک به هم، به طــور همزمان  
لوله هایي بــا قطرها و حجم هاي مختلف را درون آن قرار 
دهــد. رک چرخــان .P.I.P در برابر اکثر اســیدها و مواد 
شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است. این رک ها در 
رنگ های متنوع جهت ســهولت در تفکیک و دسته بندی 

عرضه می شوند.

(لوله های مناسبتعداد در هر قطعهقطر حفرهایران کد mm( تعداد در بستهابعاد

28181000807۵0024

ф 6 mm
ф 7 mm

ф 10 mm
ф ۱6 mm

32
12
۹
6

0/2 ml میکروتیوب
0/۵ ml میکروتیوب

2 ml 1/۵ و ml میکروتیوب
16 mm لوله تا قطر

100 × 100 × ۵0 4

..............

..............

..............

..............

استند پیپت و ترمومتر
 نگهداری انواع پیپت ها و ترمومترهای میله ای

و ۵0  در دو مـدل 2۵   P.I.P. ترمومتـر  و  پیپـت  اسـتند 
خانـه ارائـه مـی گـردد. مـدل 2۵ خانـه دارای حفـره هایی 
بـا قطـر 8 میلی متر اسـت که بـرای قرارگیـری پیپت های 
معمولـی بـا حجـم 0/1 تـا 3 میلی لیتـر و پیپت هـای ژوژه 
بـا حجـم 1 تـا 8 میلـی لیتر مناسـب مـی باشـد. همچنین 
تمامـی ترمومترهـای میله ای کـه قطر آنهـا از 8 میلی متر 
کمتـر باشـد را مـی تـوان در مـدل 2۵ خانه قـرار داد. قطر 
حفـره هـای مـدل ۵0 خانـه، 16 میلـی متـر بـوده و بـرای 

سـازماندهی پیپـت هـای معمولـی ۵ تا 2۵ میلـی لیتری و 
پیپـت هـای ژوژه 7 تا ۵0 میلی لیتری مناسـب اسـت. این 
اسـتند از پلـی پروپیلـن سـاخته شـده، قابل اتـوکالو بوده 
و عـالوه بـر مقاومـت در برابـر اکثـر اسـیدها و حـالل های 
رایج در آزمایشـگاه، از سـاختاری پایدار و اسـتوار برخوردار 
اسـت. از دیگـر مزایـای ایـن اسـتندها، امـکان باز و بسـته 
شـدن آن هاسـت که باعث صرفه جویی در فضـای انبارش 

می شـود.

(پیپت مناسبپیپت ژوژه مناسب قطر حفره هامدلایران کد mm( ابعاد
ml14۵ ×137 × 2۵۵ 0/1 تا ml3 ml 1 تا 2۵ф 8 mm8 ml خانه28184000807۵0004
ml210 ×137 × 2۵۵ ۵ تا ml2۵ ml 7 تا ۵0ф 16 mm۵0 ml خانه28184000807۵000۵
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لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه

Sample & Equipment 
Transportation Instruments



لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه

کیف حمل نمونه8۵

82

ظرف حمل نمونه پاتولوژی
80

کیف کمک های اولیه

7۹
کیف های یونیورسال

82

بیوجار

سیني نمونه برداري و حمل نمونه84

78

کول باکس

77

پایه دیواري کیف کمک هاي اولیه

سیني تزریقات و پانسمان83
82

الباکس

تجهیزات نمونه برداری و نمونه گیریجالوله ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب



 انواع لوله با قطر 18-17 میلی متر
سوزن 

لوله 10 میلی لیتری، انواع لوله با قطر 14-12 میلی متر
لوله های ۵ تا 7 میلی لیتری، انواع لوله با قطرهای 12-10 میلی متری

1
1
1
6

17
7
13
11

 206 × 127 × 47     28181000807۵0064

لوله/ تجهیز مناسب تعداد (mm) قطر حفره (mm) ابعاد ایران کد

(LA.BOX) الباکس
 حمل ایمن انواع نمونه های بیولوژیک

با توجه به خطراتی که نمونه های آزمایشگاهی و پزشکی می توانند برای 
افراد و محیط به همراه داشته باشند، هرگونه انتقال و جابه جایی مواد 
بیولوژیک از آزمایشگاه، بخش های مختلف بیمارستان و کلینیک و یا هر 
نشتی رخ  انجام شود که هیچگونه  مکانی، می بایست تحت شرایطی 
ندهد. در انتقال این نمونه ها حفظ تمامیت و کیفیت آن و جلوگیری 
از آلوده شدن محیط اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل کشورها و 
نهادهای بین المللی برای حمل  هوایی، زمینی، ریلی و دریایی نمونه ها 

قوانین متعددی وضع نموده اند.
 ،UN3373 برای حمل هوایی تمامی مواد مشمول IATA براساس قوانین
نیاز است تا این مواد در ظروف ویژه ای حمل شوند. این ظروف می بایست 

ویژگی هایی از قبیل دارا بودن بسته اولیه، بسته بندی ضدنشت ثانویه و 
بسته بیرونی بادوام را داشته باشند.

با  مطابق  محصولی ایده آل   ،(LA.BOX) الباکس  نمونه  حمل  ظرف 
استانداردهای IATA  برای حمل انواع نمونه های بیولوژیک می باشد. وزن 
کم، امکان حمل ایمن و آسان نمونه ها، بسته بندی دوالیه و ضد نشت،  به 
همراه رک نگهدارنده از جنس فوم از جمله مزایای ظرف حمل الباکس 
می باشد. امکان قراردهی برگه مشخصات نمونه ها درون جعبه )در کنار 
نمونه( و تنوع در رنگ بندی از جمله ویژگی های این محصول است که 

سازماندهی نمونه ها را بسیار آسان می نماید.

ویژگی ها:
 تعادل باال در حالت باز

 محفظه شفاف داخلی با امکان مشاهده لوله ها 
 امکان استفاده از فضای داخلی درب برای قراردهی موقت لوله ها

 مطابق با استانداردها و قوانین بین المللی
     - بسته بندی 3 الیه نمونه 

     - بدنه ی مقاوم از جنس پلی پروپیلن
     - دارای درب ثانویه ضد نشت از جنس پلی کربنات با واشر

PVC ازجنس        
      -  دارای زبانه محافظ قفل درب ثانویه جهت جلوگیری از 

        بازشدن سهوی درب

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مواد قابل حمل توسط الباکس مطابق با دسته بندی مواد خطرناک توسط انجمن حمل ونقل هوایی بین المللي 
)IATA( به سایت www.medpip.com مراجعه فرمایید

ф

ф

ф

ф

www.medpip.com
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عمومی 4۹ خانه 2۵ خانه 22 خانه 20 خانه 13 خانه 7 خانه
ф 28 mm

7 خانه
ф 34 mm

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مواد قابل حمل توسط بیوجار مطابق با دسته بندی مواد خطرناک توسط انجمن حمل ونقل هوایی بین المللي 
)IATA( به سایت www.medpip.com مراجعه فرمایید.

بیوجار
حمل ایمن انواع نمونه ها به صورت هوایي، دریایي و زمیني

بیوجــار .P.I.P بــا ظرفیــت 1/۵ لیتــر بــه منظــور انتقــال 
ایمــن هوایــی، دریایــی، ریلــی و زمینــی انــواع نمونــه های 
آزمایشــگاهی و پزشــکی، انــواع لولــه هــای آزمایشــگاهی، 
نمونــه هــای پاتولــوژی و ســایر مــواد ایــده آل مــی باشــد. 
ــار 1/۵  ــل فش ــه و تحم ــتحکام بدن ــاوم، اس ــاختار مق س
ــرات  ــن ظــرف، موجــب مــی شــود کــه تغیی اتمســفر ای
ــذارد و  ــر نگ ــات آن تاثی ــر روی محتوی ــط ب ــار محی فش
بتــوان نمونــه هــا را بــه صــورت هوایــی نیــز حمــل نمــود. 
ــا رزوه  ــی، ب ــورت پیچ ــه ص ــرف ب ــن ظ ــالوه، درب ای بع
معکوس دارای واشــر از جنس               می باشــد و کامالً 
آب بنــدی )مقــاوم در برابــر نفــوذ و نشــت( اســت تــا در 
مراحــل مختلــف حمــل ونقــل، نمونــه دچــار هیچگونــه 

ــچ  ــت هی ــات آن تح ــردد و محتوی ــی نگ ــیب دیدگ آس
شــرایطی بــه بیــرون نشــت نکنــد. 

درب  نمودن  موم  و  مهر  امکان  دارای  بیوجار  همچنین، 
ظرف توسط یک بست کمربندی می باشد. دسته ی تعبیه 
جابجایی  و  حمل  تسهیل  بر  عالوه  درب،  روی  بر  شده 
درب       بستن  و  نمودن  باز  عمل  سهولت  موجب  بیوجار، 
می گردد. بعالوه، برای نمونه های حساس به دما، می توان 
ظرف بیوجار را درون کول باکس حاوی یخ خشک قرار 
داد )از ریختن یخ به درون ظرف خودداری نمایید(. بدنه 
و درب این ظرف از پلی پروپیلن ساخته شده است و کاماًل 

قابل اتوکالو می باشد.

مدلابعاد )قطر  x  ارتفاع(ارتفاع داخلیوزن کلظرفیتایران کد
28363000807۵0001 1/۵ L 300 g 1۵۵ mm1۹0 mm × ф 148 mmبدون نگهدارنده
28163۹00807۵0040 1/۵ L 300 g 1۵۵ mm1۹0 mm × ф 148 mmهمراه با 8 عدد نگهدارنده

لوله و ظرف مناسبتعداد حفرهقطر حفرهمدلایران کد

عمومی28181000807۵0033

ф 28 mm 
ф 16 mm 
ф 1۵ mm 
ф 12 mm 
ф 7/۵ mm 

2
3
3
4
8

انواع لوله ها با قطر 7/۵ تا 28 میلی متر، 
انواع میکروتیوب های 0/2 تا 0/8 میلی لیتری

انواع میکروتیوب ها و لوله ها با حداکثر قطر 8 میلی متر4۹ф 7/۵ mm 4۹ خانه28181000807۵0032

لوله های 100 × 12 ، لوله گاماکانتر، میکروتیوب های 1/۵ و 2۵ф 12 mm 2۵ خانه28181000807۵0036
2 میلی لیتری و انواع لوله ها با حداکثر قطر 12 میلی متر

لوله CBC، لوله مخروطی ml 1۵ و انواع لوله ها با حداکثر 20ф 1۵ mm20 خانه 28181000807۵0031
قطر 1۵ میلی متر

لوله های 100 × 16، لوله  CBC، لوله مخروطی ml 1۵ و 22ф 16 mm22 خانه28181000807۵0030
انواع لوله ها با حداکثر قطر 16 میلی متر

انواع لوله ها با حداکثر قطر 20 میلی متر13ф 20 mm13 خانه28181000807۵003۵

لوله مخروطی ml ۵0 و انواع لوله ها با حداکثر قطر 7ф 28 mm7 28 خانه28181000807۵0037
میلی متر

انواع لوله ها و ظروف نمونه گیری با حداکثر قطر 34 میلی متر7ф 34 mm7 خانه28181000807۵0034

نگهدارنده های داخلی بیوجار به منظور سازماندهی بهتر و افزایش ایمنی حمل انواع لوله ها و ظروف نمونه گیری توسط 
بیوجار طراحی شده است. تمامي نگهدارنده ها از جنس EPE )پلي اتیلن منبسط شده( مي باشند.

EPDM

For PP
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ظرف حمل نمونه پاتولوژی
حمل ایمن نمونه ها به صورت هوایی، دریایی، زمینی 

ظرف حمل نمونه پاتولوژی وسیله ای مناسب براي حمل 
در مسافت هاي طوالني می باشد که  نمونه  و  بافت  انواع 
مي توان نمونه ها را به تنهایي و یا با لوله درون آن قرار 
داد. این محفظه به گونه اي ساخته شده که تغییر فشار 
بر روي محتویات درون آن تأثیري نمي گذارد و مي توان 
در طول پرواز آن  را به راحتي در قسمت بار هواپیما قرار 
داد. همچنین، این محفظه براي حمل زمیني و یا دریایي 
وجود  و  بوده  پیچي  آن  درب  است.  استفاده  قابل  نیز 
الستیک EPDM درون درب باعث مي شود که محتویات 
درون ظرف به بیرون نشت نکند. بدنه و درب این ظرف 

باالیی  بسیار  استحکام  از  و  شده  ساخته  پلي پروپیلن  از 
قابل   P.I.P. پاتولوژی  نمونه  حمل  ظرف  است.  برخوردار 
اتوکالو و فریز کردن بوده و در برابر اسیدها و حالل هاي 
به منظور سهولت بیشتر  رایج آزمایشگاهي مقاوم است. 
و سازماندهی حمل انواع لوله ها، برای ظرف حمل نمونه 
پاتولوژی، ۵ مدل نگهدارنده داخلی طراحی و تولید شده 
است که کاربران می توانند متناسب با نیاز خود آن ها را 
ابعاد ظرف حمل نمونه  به ذکر است  ببرند. الزم  به کار 
پاتولوژی مناسب براي قرارگیري درون کول باکس و انواع 

یخچال ها مي باشد. 

مدلظرفیتابعاد )قطردهانه × عمق(ایران کد
21321۵۹0807۵0008 14۵ mm × ф 6۵ mm 380 mlبدون نگهدارنده
28163۹00807۵0041 14۵ mm × ф 6۵ mm 380 mlهمراه با 8 عدد نگهدارنده

لوله و ظرف مناسبتعداد حفرهقطر حفرهمدلایران کد

میکروتیوب های 0/2 تا 0/8 میلی لیتری و انواع لوله ها و 1۵ф 7/۵ mm1۵ خانه28181000807۵004۹
میکروتیوب ها تا قطر 8 میلی متر

لوله های 100 ×12 ، لوله  گاماکانتر، میکروتیوب های 1/۵ و 8ф 12 mm8 2 خانه28181000807۵0048
میلی لیتری و انواع لوله ها با حداکثر قطر 12 میلی متر

لوله های 100 ×16 ، لوله CBC، لوله مخروطی 1۵ میلی لیتری ۵ф 16 mm۵ خانه28181000807۵00۵0
و انواع لوله ها و میکروتیوب ها تا قطر 16 میلی متر

انواع لوله ها  با حداکثر قطر 20 میلی متر4ф 20 mm4 خانه28181000807۵00۵1

3ф 28 mm خانه28181000807۵00۵2
ф 1۵ mm

1
2

لوله مخروطی ml ۵0 و ml 1۵ ، لوله CBC و انواع لوله ها با 
حداکثر قطر 1۵ میلی متر و 28 میلی متر

لوله ها  انواع  ایمنی حمل  افزایش  و  بهتر  سازماندهی  منظور  به  پاتولوژی  نمونه  داخلی ظرف حمل  نگهدارنده های 
طراحی شده اند. این نگهدارنده ها از جنس EPE )پلی اتیلن منبسط شده( می باشند.

1۵ خانه3 خانه 8 خانه ۵ خانه 4 خانه

For PP
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ابعاد خارجی )mm(ابعاد داخلی )mm( مدلایران کد

21318400807۵0011SS125      180× 12۵ ×181۹7 × 167 × 23
21318400807۵0012MM125180× 12۵ × 421۹7 × 167 × 47
21318400807۵0013SM125180× 12۵ × 301۹7 × 167 × 3۵
21318400807۵0014SS15522۵ × 1۵۵ × 23244 × 207 × 2۹
21318400807۵001۵MM15522۵ × 1۵۵ × ۵3244 × 207 × ۵۹
21318400807۵0016SM15522۵ × 1۵۵ × 38244 × 207 × 44
21318400807۵0017SS1752۵۵ × 17۵ × 2627۵ × 231 × 31
21318400807۵0018MM1752۵۵ × 17۵ × 6027۵ × 231 × 6۵
21318400807۵001۹SM1752۵۵ × 17۵ × 4327۵ × 231 × 48
21318400807۵0020MM195284 × 1۹۵ × 30307 × 260 × 3۵
21318400807۵0021LL195284 × 1۹۵ × 66307 × 260 × 74
21318400807۵0022ML195284 × 1۹۵ × 48307 × 260 × ۵۵
21318400807۵0023MM220320 × 220 × 34346 × 2۹2 × 3۹
21318400807۵0024LL220320 × 220 × 78346 × 2۹2 × 84
21318400807۵002۵ML220320 × 220 × ۵6346 × 2۹2 × 62
21318400807۵0026MM25036۵ × 2۵0 × ۵۵3۹3 × 331 × 60 
21318400807۵0027LL25036۵ × 2۵0 × ۹03۹3 × 331 × ۹۵
21318400807۵0028ML25036۵ × 2۵0 × 7۵3۹3 × 331 × 80
21318400807۵002۹MM290421 × 2۹0 × 1004۵6 × 384 × 110
21318400807۵0030LL290421 × 2۹0 × 1324۵6 × 384 × 143
21318400807۵0031ML290421 × 2۹0 × 1164۵6 × 384 × 127

کیف های  یونیورسال

کیف های یونیورسال .P.I.P  در سایزهای مختلف برای حمل، نگهداری و انتقال ایمن انواع تجهیزات و لوازم 
پزشــکی، آزمایشگاهی و عمومی مناسب می باشند. تنوع در ابعاد و رنگ بندی و دسترسی به انواع فوم های 
داخلی  به منظور ایمنی محتویات کیف، این محصول را برای نگهداری و حمل انواع تجهیزات ایده آل نموده 
اســت. این کیف ها  تماماً  از پلی پروپیلن ساخته شــده اند، هیچ قطعه فلزی در آنها وجود ندارد و  در عین 

سبک بودن، دارای بدنه بسیار بادوام و محکم می باشند.
 بدنه ی با کیفیت و مقاوم

 طراحی نوین و ارگونومیک
 قابلیت شخصی سازی فضای داخلی، رنگ بندی و قفل ها

 قابلیت چاپ و لیبل گذاری
 تنوع در اندازه و سایز)21 مدل(

 دارای بدنه شفاف )برای مشاهده ی داخل کیف( و مات )مقاوم در برابر نور(

SS
SM
MM

حمل ایمن تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، عمومی
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در صورت تمایل، نگهدارنده های داخلی کیف های یونیورسال به صورت سفارشی و متناسب با نیاز شما عرضه می گردند و همراه با کیف نمی باشند.

P.I.P. Universal Cases

 نگهدارنده های داخلی

حوزه های کاربری

متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.

تنوع در جنس و چگالیتنوع در رنگ بندی فوم های مکعبیتنوع در برش

ابزار صنعتی پزشکی و سالمت دندانپزشکی

اسباب بازی و سرگرمیالکترونیک و ابزار دقیقتجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی

قالب پالستیکیفوم های آنتی استاتیک
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پایه دیواری کیف کمک های اولیه
نصب کیف کمک هاي اولیه روي دیوار یا سطوح مشابه

ایــن پایه براي کیــف کمک هاي اولیه مــدل L )بزرگ( 
مناســب اســت. جنس آن از پلي پروپیلن بوده و در برابر 

اکثر اسیدها و مواد شیمیایي رایج در آزمایشگاه ها مقاوم 
است. نصب آن بر روي دیوار بسیار آسان می باشد.

ابعاد ) عرض × طول(جنسایران کد
mm × 60 mm 2۵۵پلی پروپیلن21321۹60807۵0004

کول باکس
نگهداري مواد مختلف در دماي 0 تا 4 درجه سلسیوس

کول باکس وســیله ای اســت که با اســتفاده از فناوری 
زنجیره ســرد )Cold Chain Technology( شــرایط 
دمایی مناسبی برای نگهداری انواع دارو  و  واکسن، خون 
و مشــتقات آن و به طور کلی تمامی مواد حساس به دما 

را فراهم می سازد. 
کول باکــس های  .P.I.P در دو سایـز ارائه می شوند کــه 

مــدل 11 لیتری با ظرفیــت 26 و مــدل 30 لیتری با 

ظرفیت70 بلوک یخ 400 گرمی اســت. بدنه کول باکس 
از پلي اتیلن ســاخته شده اســت و جنس عایق درون آن 
پلي استایرن انبساطي است و ضخامت متوسط بدنه آن ها 

2۵ میلي متر مي باشد.
مدل30 لیتری دارای دو قفل ضامن دار می باشــد و مدل 

11 لیتری با چرخاندن دستگیره به باال قفل می شود.

ابعاد خارجی )mm(ابعاد داخلی )mm(ظرفیتایران کد
21321۹۵0807۵000111  L330 × 1۹۵ × 180430 × 26۵ × 230
21321۹۵0807۵000230  L480 × 2۹0 × 2۵0۵60 × 370 × 300

تعداد دربستهابعادمدلایران کد
21321۹60807۵0001S )۹۵ )کوچک mm × 30 mm × 12۵ mm6
21321۹60807۵0002M )206 )متوسط mm × 4۹ mm × 20۵ mm2
21321۹60807۵0003L )270)بزرگ mm × 102 mm × 2۹0 mm1

کیف کمک های اولیه
نگهداري ملزومات اولیه درماني 

بـا توجـه بـه افزایـش روز افـزون حـوادث و سـوانحی کـه 
منجـر بـه جراحـت، سـوختگی و ... می شـوند وجـود جعبه 
کمک هـای اولیـه در تمامی اماکن اهمیت بیشـتری می یابد. 
کیـف کمک هـای اولیـه ي .P.I.P قابـل اسـتفاده در منازل، 
ادارات و شـرکت ها، کارگاه ها، باشـگاه هاي ورزشي، مدارس، 
وسـایل نقلیـه و ... اسـت. ایـن کیـف از پلی پروپیلـن نیمـه 
شـفاف ساخته شـده و در سه سـایز مختلف و در رنگ های 
متنـوع ارائـه مي شـود. هـر کـدام از مدل های عرضه شـده 
با توجه به سـایز و ظرفیتشـان می توانند پاسـخگوی طیف 
وسـیعي از نیازهـا باشـند و با چیدمان هاي متنـوع مي توان 

کیت هـاي مجـزا ماننـد سـوختگي،  بریدگي،  مسـمومیت، 
خفگـی، گزیدگـي، خونریـزي،  سـرمازدگي، مراقبت هـاي 
چشـم و ... را بـا کاربـرد ویـژه ایجـاد کـرد. جهت سـهولت 
در تفکیـک و دسـته بندی لـوازم، درون کیـف هـای بزرگ 
و متوسـط، مقسـم های داخلـی تعبیـه شـده و قفـل آن ها 
جهـت جلوگیـری از بـاز شـدن ناخواسـته ضامن دار اسـت. 
همچنیـن نیمه شـفاف بـودن بدنـه ی این کیف هـا موجب 
سـهولت در شناسـایی آسـان لـوازم موجـود در آن ها بدون 

نیـاز بـه باز کـردن درب مي شـود. 
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ــاماندهی  ــرای س ــات و پانســمان .P.I.P ب ــینی های تزریق س
لــوازم تزریقــات و پانســمان در مراکــز درمانی و آزمایشــگاهی 
مناســب هســتند. از ایــن محصــول می تــوان برای نگهــداری 
ــات و  ــوازم تزریق ــن  ل ــل ایم ــز و حم ــر روی می ــوازم ب ل

ــینی ها،  ــن س ــای ای ــود. از ویژگی ه ــتفاده نم ــمان  اس پانس
دارا بــودن فضــای مخصــوص جهــت قــرار گیــری ســایز هــای 

مختلفــی از ســیفتی باکــس مــی باشــد.

سینی تزریقات و پانسمان 

ابعاد )ارتفاع  x  عرضx طول(سیفتی باکس های مناسبمدلایران کد

RC plus 2 ,3کوچک21321۵۹0807۵000۹
                             Cd0/۵3۵0 mm × 247 mm × 43 mm

RC plus 2 ,3بزرگ21321۵۹0807۵0010
Cd 0/۵ ,1/۵ , Cplus 1/۵3۹0 mm × 2۹0 mm × 40 mm

سازماندهی و جا بجایی لوازم تزریقات و پانسمان
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سینی نمونه برداری و حمل نمونه
 حمل ایمن انواع نمونه و تجهیزات نمونه برداری

کاربریقطر حفره هامدلایران کد

حمل انواع تجهیزات نمونه گیری، با قابلیت قرارگیری - عمومی28181000807۵00۵3
جالوله ای در آن

با کیت لوله28181000807۵00۵4

ф 44 mm )4 عدد(
ф 40 mm )4 عدد(
ф 21 mm )4 عدد(

   ф 17 mm )14 عدد(
   ф 13 mm )18 عدد(

دارای کیت لوله برای انواع لوله ها و ظروف 
نمونه برداری، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری با 

قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن

ф 44 mm ) 10 عدد(با کیت لیوان28181000807۵00۵۵
 ф 48 mm ) 4 عدد(  

دارای کیت لیوان برای انواع ظروف نمونه برداری و 
قوطی مدفوع، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری با 

قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن

  

کیت لوله کیت لیوان

  بدون درب با عمق زیاد و ارتفاع مناسب دیواره ها
  امکان تنظیم فضای داخلی با استفاده از کیت ها و صفحات جداکننده

  امکان قرارگیری بر روی میله های افقی )تخت بیمار، ترالی،...(
  وزن کم و استحکام باال

ابعاد خارجی

440 mm  طول
280 mm  عرض

280 mm  ارتفاع با دسته
160 mm  ارتفاع بدون دسته

سـینی نمونـه بـرداری و حمـل نمونـه .P.I.P بـا هـدف 
سـازماندهی و افزایش سـرعت، بهـره وری و ایمنی فرآیند 
نمونـه گیـری و دسترسـی به تمامـی تجهیزات مـورد نیاز 
طراحـی شـده اسـت. سـاختار منحصربـه فرد این سـینی 

امـکان قراردادن آن بر روی میله تخت و قراردهی وسـایل 
در سـطح باال و نزدیک بسـتر بیمار را فراهم آورده اسـت. 
سـینی نمونه برداری و حمل نمونه .P.I.P سـاخته شـده از 
پلـی پروپیلـن و در رنـگ های متنوع قابل عرضه می باشـد. 
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کیـــف حمـــل نمونـــه .P.I.P وســـیله ای ســـاده و در عیـــن 
ـــت  ـــف کی ـــدل مختل ـــه م ـــه دارای س ـــد اســـت ک ـــال کارآم ح
ـــا  ـــک ب ـــره هـــر ی ـــی مـــی باشـــد کـــه طـــرح و تعـــداد حف داخل
توجـــه بـــه کاربـــرد آنهـــا، متفـــاوت مـــی باشـــد. همچنیـــن ابعـــاد 
ایـــن کیـــف بـــرای قرارگیـــری درون کـــول باکـــس بـــه منظـــور 
حمـــل نمونـــه هـــای حســـاس بـــه دمـــا مناســـب اســـت. کیـــف 
ـــاوم در  ـــوکالو و مق ـــل ات ـــی قاب ـــل آن همگ ـــای داخ ـــت ه و کی

ـــگاه  ـــج در آزمایش ـــیمیایی رای ـــواد ش ـــیدها و م ـــر اس ـــر اکث براب
هســـتند. بـــه منظـــور ســـازماندهی و دســـته بنـــدی نمونـــه هـــا، 
ـــوع عرضـــه  ـــای متن ـــگ ه ـــه .P.I.P در  رن ـــف حمـــل نمون کی
ـــتحکم  ـــل مس ـــدد قف ـــود دو ع ـــل وج ـــه دلی ـــود. ب ـــی ش م
ـــل  ـــی از قف ـــی یک ـــدن احتمال ـــورت بازش ـــرای درب، در ص ب
ـــی  ـــی دارد و ایمن ـــه م ـــته نگ ـــر درب را بس ـــل دیگ ـــا، قف ه

ـــد. ـــی کن ـــظ م ـــف را حف ـــل کی ـــات داخ محتوی

کیت عمومی

کیت لیوان

کیت لوله

ابعاد خارجی کیف

280 mm  طول
1۹0 mm  عرض

140mm  ارتفاع با درب

کیف حمل نمونه
 حمل ایمن و سازماندهی انواع نمونه و ظروف نمونه برداری

کاربریقطر حفره هامدلایران کد

با کیت عمومی21318400807۵0004
mm 10 )2 عدد(، mm 14 )8 عدد(
mm 16 )۵ عدد(، mm 24 )1 عدد(
mm 40 )1 عدد(، mm 48 )1 عدد(

نمونه گیری سیار، حمل وسایل پانسمان، 
خون گیری و ...

انواع قوطی مدفوع، ظرف نمونه ادرار، mm 20 )۵ عدد(، mm ۵0 )7 عدد(با کیت لیوان21318400807۵000۵
لوله نمونه برداری

لوله های CBC ، لوله های و کیوتینر  و mm 13 )2۹ عدد(، mm 16 )28 عدد(با کیت لوله21318400807۵0006
لوله های نمونه  برداری

انواع تجهیزات معاینه و نمونه برداری، سایر - بدون کیت21318400807۵0007
ملزومات

  امکان تغییر طراحی فضای داخلی با تعویض کیت
  امکان انتقال نمونه ها بدون تغییر و نشت

  رنگ های متنوع به منظور سازماندهی

100 mm  ارتفاع بدون درب
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تجهیزات آزمایش های میکروسکوپی 
و رنگ آمیزی

Microscopic & Staining 
Equipment



تجهیزات آزمایش های 
میکروسکوپی و رنگ آمیزی

8۹
۹0
۹0

8۹
8۹

الم گوده دار سرولوژی سفید
ست رنگ آمیزی
جار رنگ آمیزی

الم گوده دار سرولوژی
الم میکروسکوپ

سبد رنگ آمیزی دسته دار۹1
۹1
۹2

ترالي حمل فایل

فولدر الم

۹2

قلم الماس )مارکر الماس پزشکی(

جعبه نگهداری الم

۹2

۹3

۹3

۹3

فایل الم

سینی رنگ آمیزی با جای الم شیاردار
جای الم شیاردار



الم میکروسـکوپ .P.I.P بـا ابعـاد 7۵x2۵mmو ضخامت 
1/2mm از شیشـه باکیفیت باال سـاخته شـده اسـت که 
سـطح کاماًل صاف و شـفاف آن دقت و صحت آزمایشـات 
میکروسـکوپی را افزایـش می دهـد. ایـن الم هـا در برابـر 

خوردگـی مقـاوم بـوده و در جعبه هـای ۵0 عـددی عرضه 
می گردنـد کـه مابین هـر الم بافت کاغذی قرار داده شـده 

و هرجعبـه بـه صورت مجزا وکیوم شـده اسـت.

for 12 
cavity

for 12 
cavity

الم گوده دار سرولوژی

الم میکروسکوپ

بررسی و پردازش نمونه زیر میکروسکوپ

بررسی و پردازش نمونه زیر میکروسکوپ

فرآیند هـاي  انجـام  بیشـتر جهـت  گـوده دار  الم هـای  از 
آگلوتیناسـیون، فلوکوالسـیون و پرسیپیتاسـیون استفاده 
می شـود. الم هـای گـوده دار .P.I.P از نوعـی پلیمر شـفاف 
سـاخته شـده اند و دارای گـوده هایـی بـا مقطـع دایـره ای 
می باشـند. ایـن الم هـا بـرای انـواع تسـت های سـرولوژی 
مناسـب هسـتند. همچنین الم گـوده دار سـرولوژی برای 
مشـاهده ی واکنش های رسـوبی، نگهـداری موقت مقادیر 

انـدک نمونـه هـا و محلـول ها و نیـز تهیه ترکیـب نمونه و 
رنـگ ایـده آل مـی باشـد. ایـن محصـول در دو مـدل 10 
و 12 خانـه عرضـه می شـوند کـه مـدل 12 خانـه جهـت 
شناسـایی آسـان تر، دارای ردیف بندی ماتریسـی می باشد.  
الم هـای گـوده دار سـرولوژی در برابر اکثر اسـیدها و مواد 

شـیمیایی رایـج در آزمایشـگاه ها مقـاوم می باشـند.

تعداد در بستهابعاد حفره )عمق × قطر(ابعادمدلایران کد
mm × ۵۵ mm × ۵ mmф17 mm × 3 mm30 10110 خانه28163۹00807۵0026
mm × 8۵ mm × 3/۵ mmф20 mm × 2 mm30 12117 خانه28163۹00807۵0027

تعداد در کارتنتعداد در بستهابعادمدلایران کد
28163۹00807۵003771027۵ mm × 2۵ mm۵0 بسته۵0 عدد

الم گوده دار سرولوژی سفید
بررسی و پردازش نمونه زیر میکروسکوپ

فرآیندهای  انجام  جهت  بیشتر  گوده دار  الم های  از 
استفاده  پرسیپیتاسیون  و  فلوکوالسیون  آگلوتیناسیون، 
با  تقعرهایی  دارای   P.I.P.گوده دار سفید می شود. الم های 
مقطع دایره ای می باشند. این الم ها برای انواع تست ها از 
قبیل تست VDRL، تست های PH و آنالیز کمی محلول ها 
برای تشکیل پرسیپیتات )رسوب( مناسب هستند. همچنین 
واکنش های  مشاهده  برای  سفید  سرولوژی  گوده دار  الم 

محلول ها  و  نمونه ها  اندک  مقادیر  موقت  نگهداری  رنگ، 
این  می باشند.  ایده آل  رنگ  و  نمونه  ترکیب  تهیه  نیز  و 
که  می شوند  عرضه  خانه   12 و   10 مدل  دو  در  الم ها 
مدل 12 خانه جهت شناسایی آسان تر، دارای ردیف بندی 
و  اسیدها  اکثر  برابر  در  الم ها  این  می باشد.  ماتریسی 
می باشند. مقاوم  آزمایشگاه ها  در  رایج  شیمیایی  مواد 

تعداد در بستهابعاد حفره )عمق × قطر(ابعادمدلایران کد
mm × ۵۵ mm × ۵ mmф17 mm × 3 mm30 10110 خانه28163۹00807۵0036
mm × 8۵ mm × 3/۵ mmф20 mm × 2 mm30 12117 خانه28163۹00807۵003۵

www.medpip.com

 گسترش یکنواخت خون )اسمیر خون(
 تمیز، شسته و جال داده شده، آماده برای استفاده

 استحکام کافی
 شفافیت عالی
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جار رنگ آمیزی 
رنگ آمیزی الم

جار رنگ آمیزی .P.I.P از PET سـاخته شده اسـت و در برابر 
انـواع حالل هـا به ویـژه حالل هـاي رایج در آزمایشـگاه هاي 
بافت شناسـی )ماننـد تولوئـن، گزیلـول و...( مقـاوم بـوده و 
برای رنگ آمیزی های هیستولوژي، سـیتولوژي، هماتولوژي، 
پاتولـوژي، میکروبیولـوژي و... مناسـب می باشـد. ظرفیـت 
جـار رنگ آمیـزی 300 میلی لیتر اسـت و عمـق کافی برای 

غوطـه وری کامـل الم هـا را دارد. عـالوه بـر ایـن، درب جار 
رنگ آمیـزی بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت که بـه طور 
کامـل بسـته شـود تا مانـع از تبخیـر احتمالـي معرف های 
درون جـار گـردد. ایـن جارهـا بـرای اسـتفاده بـه همـراه 
.P.I.P مناسـب می باشـند.  سـبد های رنگ آمیـزی 2۵ خانه 

تعداد در بستهابعادایران کد
28122300807۵000۹12۵ mm × ۵۵ mm × 11۵ mm12

ست رنگ آمیزی
سازماندهی محلول های رنگ آمیزی الم و افزایش دقت و بهره وری در رنگ آمیزی

ست رنگ آمیزی .P.I.P پاسخی مناسب به نیازهای موجود در 
بخش رنگ آمیزی های هیستولوژي، سیتولوژي، هماتولوژي، 
پاتولوژي، میکروبیولوژي و... می باشد. این ست ها از جارهای 
داراي درب  لوالیي متصل به بدنه، سبد رنگ آمیزی دسته دار 

با 2۵ شیار و نگهدارنده فلزی تشکیل شده اند. 
در  و  PET ساخته شده اند  از  آن  و سبد  رنگ آمیزی  جار 
برابر انواع حالل ها به ویژه حالل هاي رایج در آزمایشگاه هاي 
بافت شناسی )مانند تولوئن، گزیلول و...( مقاوم می باشند. 
ظرفیت جار رنگ آمیزی 300 میلی لیتر است و عمق کافی 
برای غوطه وری کامل الم ها را دارد. عالوه بر این، درب جار 

رنگ آمیزی به گونه ای طراحی شده است که به طور کامل 
بسته شود تا مانع از تبخیر احتمالي معرف های درون جار 
گردد. سبد رنگ آمیزی این جار داراي 2۵ شیار می باشد 
و دسته آن به گونه ای تعبیه شده است که به راحتی و با 
کنترل کامل بتوان سبد را جابه جا نمود. نگهدارنده فلزي 
این جارها که از استیل ضدزنگ ساخته شده است، باعث 
سازماندهی جارهاي رنگ آمیزی مي گردد، در برابر اسید ها 
قابل شستشو  و  بوده  مقاوم  آزمایشگاه  رایج  و حالل هاي 
می باشد. همچنین، به دلیل سبک بودن تمامي این اجزاء، 

حمل و جابه جایی آن ها براي کاربر بسیار آسان است.

(اجزامدلایران کد mm( ابعاد

ست هیستولوژي وسیتولوژي28122300807۵0007
12 جار رنگ آمیزی +
2 سبد رنگ آمیزی +

نگهدارنده  فلزی 12 خانه

نگهدارنده: 110×130×720
جار رنگ آمیزی: 11۵ × ۵۵ × 12۵

سبد رنگ آمیزی: ۹2×30×۹2

ست هماتولوژي28122300807۵0008
3 جار رنگ آمیزی +
1 سبد رنگ آمیزی +

نگهدارنده  فلزی3 خانه

نگهدارنده: 110×130× 230
جار رنگ آمیزی: 11۵ × ۵۵ × 12۵
سبد رنگ آمیزی: ۹2 ×30 × ۹2

 * برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص مقاومت شیمیایی PET به بخش اطالعات تکمیلی و یا سایت www.medpip.com مراجعه فرمایید.

 * برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص مقاومت شیمیایی PET به بخش اطالعات تکمیلی و یا سایت www.medpip.com مراجعه فرمایید.
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* برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص مقاومت شیمیایی PET به بخش اطالعات تکمیلی و یا سایت www.medpip.com مراجعه فرمایید.

سبد رنگ آمیزی دسته دار
قراردهی الم ها در جار رنگ آمیزی

ساخته   PET از   P.I.P. دسته دار  رنگ آمیزی  سبد های 
شده اند و در برابر انواع حالل ها به ویژه حالل هاي رایج در 
آزمایشگاه هاي بافت شناسی )مانند تولوئن، گزیلول و...( مقاوم 
می باشند. این سبد ها با قابلیت نگهداری 2۵ عدد الم برای 

قرارگیری درون جار رنگ آمیزی .P.I.P مناسب می باشند و 
دسته آن ها به گونه ای تعبیه شده است که به راحتی و با 
کنترل کامل بتوان سبد را جابجا نمود و مانعی برای بسته 

شدن کامل درب جار رنگ آمیزی نباشد. 

ابعادظرفیتایران کد
mm × 30 mm × ۹2 mm 2۵۹2 خانه28122300807۵0010

سینی رنگ آمیزی با جای الم شیاردار
رنگ آمیزي و نگهداري الم  

این وســیله برای رنگ آمیزی انواع الم های هیســتولوژی، 
سیتولوژی، پاتولوژی و... مناسب است. سینی رنگ آمیزی 
.P.I.P از دو قســمت مجــزا براي رنگ آمیــزی و نگهداری 
تشکیل شده است. بخش رنگ آمیزی، ظرفیت رنگ آمیزی  
21  عدد الم به طور همزمان را دارد و بخش نگهداری دارای   
21  شیار نگهدارنده ی الم می باشد. همچنین می توان از این 

قسمت ها به صورت جداگانه نیز استفاده کرد. از مزیت های 
اصلي این ســینی  رنگ آمیزی، لوله تخلیه رنگ آن اســت 
که موجب حفظ بهداشــت و پاکیزگی محیط آزمایشگاه 
می شــود. ســینی  رنگ آمیزی در برابر اکثر اسیدها و مواد 

شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.

ابعادایران کد
28122300807۵0001340 mm × 22۵ mm × 3۵ mm
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ترالی حمل فایل

ابعاد )mm(ظرفیتایران کد
11۵0 × 4۵0 × 3۵۵0 یا ۵ عدد فایل21344200807۵0001

 P.I.P. سازماندهی و حمل آسان فایل های 
 ساخته شده از فلز با پوشش رنگ
  دارای چرخ به منظور جابه جایی

 چرخ های ترمزدار برای جلوی ترالی

فایل الم
سازماندهی و بایگانی ایمن الم هایx26 76 میلی متری

مختلــف  بخش هــای  و  بیمارســتان ها  در 
و  بایگانــی  ســازماندهی،  آزمایشــگاه ها، 
ــت  ــا از اهمی ــدت الم ه ــداری طوالنی م نگه
با توجــه بــه  ویــژه ای برخــوردار اســت.
ــی نمونه هــا،  ــیت بازیاب ضــرورت و حساس

فایــل هــای .P.I.P دارای ویژگــی هــای ذیــل  
ــند.     ــی   باش م

    مقاوم در برابر رطوبت در مقایسه با نمونه های فلزی
    عدم پوسیدگی و کپک زدن در مقایسه با نمونه های چوبی

    وزن کم در مقایسه با مدل های فلزی
    ظرفیت باالی کشوها به همراه شماره گذاری، جهت تسهیل بازیابی نمونه ها

    امکان قراردهی تعداد زیادی از فایل ها بر روی هم
    عدم وجود لبه های تیز و خطر جراحت

    سهولت و نرمی حرکت کشوها
    عدم آسیب به الم ها )به دلیل وجود شیارهای منظم(

ABS تولید شده از    

ابعاد خارجی )mm(ظرفیتایران کد
130 × 4۵8 ×1200۵10 الم21318400807۵0010

جای الم شیاردار
 نگهداري و سازماندهی الم ها

جای الم شــیاردار .P.I.P دارای 21 شــیار نگهدارنده الم 
می باشد و از پلی استایرن ساخته شده است. از این وسیله 
مي توان جهت جابجایي الم ها در محیط آزمایشگاهي نیز 

استفاده کرد. استقرار آسان الم درون آن و امکان مشاهده 
تمام الم جهت تشــخیص الم هایی که نوار رنگی دارند از 

مزیت های این وسیله می باشد.

تعداد در بستهابعادظرفیتایران کد
mm × 61 mm × 17 mm6 21220 خانه28181000807۵001۵

 برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.
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قلم الماس )مارکر الماس پزشـکی(
نشانه گذاري روي سطوح سخت و شیشه اي به ویژه الم 

ابعاد )طول(ایران کد
2133۹100807۵000113۵ mm

قلم الماس براي عالمت گذاري و نوشتن بر  روي سطوح سخت از قبیل 
الم، شیشــه و ... مناسب اســت. بدنه آن فلزي و ضدزنگ بوده و در دو 

رنگ نقره اي و سورمه اي موجود است.

جعبه نگهداري الم
 نگهداري و سازماندهی تعداد زیادي از الم ها 

.P.I.P از ABS سـاخته شـده اسـت و  جعبـه نگهـداری الم 
بـرای نگهـداری الم هـای 26 ×  76 میلی متـری مناسـب 
اسـت. در قسـمت کف جعبه جهت سـهولت در شناسـایی 
الم هـا، فهرسـت شـماره گذاری شـد ه   ای بـا امکان نوشـتن 
یادداشـت تعبیه شـده و ابر موجود در داخل درب به منظور 
جلوگیـری از ضربـه بـه الم هـا در نظـر گرفته شـده اسـت. 

ساختار مستطیلی جعبه  موجب سهولت در چیدمان پایدار 
و انبـارش مطمئـن آن ها می شـود. جعبه های نگهـداری الم 
دارای قفـل محافـظ بـوده و در چهـار مـدل و در رنگ هـای 
طوسـی و مشـکی عرضـه می شـوند. تنـوع در رنگ بنـدی 

موجـب سـهولت در دسـته بندی نمونه ها می شـود.

ابعادمدلایران کد
mm × ۵4 mm × 33 mm 1082 خانه28181000807۵000۹
mm × 83 mm × 33 mm 2۵۹۹ خانه28181000807۵0010
mm × 83 mm × 33 mm ۵0200 خانه28181000807۵0011
mm × 162 mm × 33 mm 100200 خانه28181000807۵0012

فولدر الم
نگهداری و انتقال ایمن الم 

فولــدر الم .P.I.P برای نگهداری و حمل الم های26 × 76 
میلی متری مناسب می باشد و از پلی پروپیلن ساخته شده 
و قابل اتوکالو و فریزکردن است. از لحاظ ساختاری درون 
فولدر دیــواره ای جهت جلوگیری از آســیب دیدن و یا 

جابجا  شدن الم تعبیه شده است. درب این فولدر چفتی 
اســت. فولدر الم در برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی 

رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.

 تعداد در بستهابعادمدلایران کد
mm × 43 mm × 6 mm100 84تک خانه28181000807۵0023
mm × 71 mm × 6 mm100 88دو خانه28181000807۵0016
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General Supplies
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10۵

106
10۵

107
107

۹7
۹8

جای پیپت استیل

پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پالستیکی
جای پلیت استیل

پیپت شور اتوماتیک استیل

جار شستشوی پالستیکی

ماسک بهداشتی
 سیتز بث )لگن هموروئید(

مزور پالستیکی )استوانه مدرج(103

سبد استیل10۵

100
۹۹

جعبه قرص روزانه

لگن بهداشتی

پی ست با درب و نازل یکپارچه لیبل دار102

100

جعبه قرص هفتگی 100

101

کاپ دارویی مدرج

جعبه قرص روزانه- هفتگی

پی ست یکپارچه103

102

101

پی ست با درب و نازل یکپارچه

آبسالنگ پالستیکی

بشر پالستیکی دسته دار103

دستکش نایلونی۹7

اپلیکاتور بدون پنبه104
104
104

رسیور پالستیکی
رک خشک کن
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دستکش نایلونی
دستکش نایلونی .P.I.P یکبار مصرف و شفاف می باشد. این 
دستکش ها به صورت تک سایز و قابل استفاده برای هر دو 
دســت، در دو مدل ســاده و آجدار عرضه می گردند. مزیت 

اصلی مدل آجدار نسبت به سایر دستکش های یکبار مصرف، 
عدم لغزش دست حین استفاده از آن می باشد.

تعداد دربستهمدلایران کد
100ساده21642310807۵0001
100آجدار21642310807۵0002

ماسک بهداشتی
محافظت در برابر آلودگي و ترشحات منتشره از بیمار

بیماری هــا و عفونت هــای خطرناک زیادی هســتند که 
می توانند از طریق ترشحات دهان منتقل شوند و یکی از 
مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از شیوع آن ها استفاده 
از ماســک های محافظتی اســت. با اســتفاده از ماسک 
نه تنها ترشــحات دهان کاربر در محیط پیرامون پراکنده 
نمی شوند بلکه ترشــحات دهان بیمار نیز اجازه ورود به 
دهان و مجرای تنفســی کاربر را نمی یابد. ماســک های 

.P.I.P نســبت به ماســک های معمول مزیت های فراوانی 
دارنــد. این ماســک هیچ گونه محدودیتــی در تنفس و 
گفتگوی کاربر ایجاد نمی کنند؛ همچنین به آرایش کاربر 
آغشته نمی شــوند و قابل شستشو نیز می باشند. از دیگر 
ویژگی های این ماســک، مشــاهده صورت کاربر و امکان 

استفاده ی همزمان با عینک می باشد.

تعداد دربستهجنسابعادایران کد

2132۹800807۵000263 mm : ارتفاع طلق
11۵ mm : طول طلق

ABS12 - پلی پروپیلن
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 مناسب برای تسکین درد و ناراحتي، تسریع درمان و رفع خشکي پوست 
 سبک، با دوام، بهداشتی، با قابلیت شستشوی آسان

 تسریع بهبود پس از زایمان، اپیزیوتومي و هموروئیدکتومي
 قابل قرارگیری بر روی انواع توالت های فرنگی ثابت و سیار استاندارد

 توصیه شده برای افراد مبتال به ناراحتي هاي مربوط به ناحیه پرینه و لگن مانند هموروئید )بواسیر(، فیشر مقعدی، 
پروســتاتیت، آبسه مقعدی، پروالپس رکتوم، زخم هاي تناســلي، عفونت هاي واژینال و سایر عارضه هاي مشابه در 

ناحیه مقعد و واژن
از جنس پلی پروپیلن

سیتز بث )لگن هموروئید(
تسکین درد، تسریع درمان و رفع خشکي پوست در ناحیه پرینه 

عموماً برخی از شـرایط پزشـکی مانند دوران پـس از زایمان 
و اپیزیوتومـی و عمل هـای جراحـی نظیـر هموروئیدکتومی 
)جراحـی هموروئید( و بیماری هایی از قبیل فیشـر مقعدی، 
پروسـتاتیت، هموروئیـد، آبسـه مقعـدی، پروالپـس رکتوم، 
زخم هـای تناسـلی و عفونت هـای واژینـال موجـب درد و 
ناراحتـی شـدیدی در ناحیـه پرینـه می گردنـد. متأسـفانه 
بیـن  بیماری هـا  و  شـرایط  ایـن  بـودن  شـایع  علی رغـم 
زنـان و مـردان در سـنین مختلف، عدم دسترسـی بـه ابزار 
مناسـب بـرای درمان، مشـکالت بسـیاری را بـرای بیماران 
ایجـاد کـرده اسـت کـه اغلب ایـن افـراد متحمـل دردهای 

می شـوند. طاقت فرسـایی 
سـیتز بـث .P.I.P  قابل اسـتفاده برای طیف وسـیعی از افراد 
می باشـد و می توان از آن برای تسـکین درد، تسـریع درمان، 
پاکسـازی ناحیه پرینـه، رفع گرفتگی عضالنی )اسپاسـم( و 

آرامـش افـراد اسـتفاده نمـود. بـا توجه بـه اینکه سـیتز بث 
قابـل قرارگیـری بـر روی انـواع توالت هـای فرنگـی ثابـت 
و سـیار اسـتاندارد می باشـد، سـالخوردگان، افـراد دچـار 
گرفتگـی عضالنی و تمامـی افرادی کـه محدودیت حرکتی 
دارنـد نیـز بـه راحتـی  می تواننـد از آن اسـتفاده نماینـد. 
از سـیتز بـث می تـوان بـرای درمـان بـا آب سـرد یـا گـرم 
)هیدروتراپـی و شسـت و شـوی موضعـی( اسـتفاده نمـود. 
اسـتفاده از ایـن محصـول به تنهایی بـا آب کفایـت می کند، 
بـا ایـن وجود افـرادی نیز ترجیح می دهنـد در جهت کاهش 
عفونت، افزودنی هایی از قبیل بتادین، جوش شـیرین، سـرکه 
و یـا غیـره را بـه آب اضافه نمایند. هرچند الزم اسـت در این 
مـورد بـا پزشـک معالج خود مشـورت نماینـد. این محصول 

در رنـگ هـای متنـوع تولید مـی گردد.

ابعاد خارجی )mm(ابعاد داخلی )mm(جنسایران کد
130 × 36۵ × ۹0370 × 2۵۵ × 270پلی پروپیلن2132۹100807۵0001 قابل قرارگیری بر روی انواع توالت فرنگی



99

www.medpip.com

لگن بهداشتی
جهت جمع آوري و دفع ادرار و مدفوع بیماران

طراحي لگن هاي رایج کنوني به اوایل قرن بیســتم یعني 
بیش از 100 ســاِل پیش بر مي گــردد و قدیمي بودن و 
ناکارآمــدي این طراحي ها باعث شــده اســت تا همواره 
دشواري هایي، هم براي بیمار و هم کارکنان بیمارستان و 
مراقبین بیماران براي استفاده از لگن وجود داشته باشد. 
براي مثــال ناراحت بودن و ایجاد درد و فشــار در بدن 
بیمار، دشوارِي استفاده از آن براي بانوان، باز بودن بیش 
از اندازه ی دهانه، زننده و آلوده بودِن کار با آن  )در نتیجه 
ایجاد اســترس و ناخشنودي در بیمار و پرستار( دشوارِي 
تخلیه ی آن  و... مواردي هســتند که اســتفاده از لگن را 

سخت و آزاردهنده مي کنند.
وجود این مشــکالت به خصوص بــراي انجام کاري که 
در محیط کلینیکال بســیار رایــج و کامالً اجتناب ناپذیر 
است، ناخوشــایند بوده و تأثیر رواني منفي بر روي بیمار 

و پرستار مي گذارد.
لگن بهداشــتي .P.I.P با طراحي ارگونومیک و کارآمد این 
نواقص را رفع کرده و اســتفاده از لگن را هم براي بیمار و 
هم براي پرستار بسیار آسانتر از گذشته نموده است. یکي 
از مهمترین ویژگی های این وســیله این است که استفاده 
از آن براي بیماران زن و مرد فرقي ندارد و بانوان در هنگام 
استفاده از آن به اندازه مردان احساس راحتی خواهند کرد. 
لگن های معمولی، نه پوشــش بصری ایجاد می کنند و نه 
از انتشار بوهای ناخوشایند جلوگیری می کنند؛ همچنین 
بیمار مجبور است عریان و بدون پوشش بر روی لگن دراز 

بکشد. وجود پوشش )ســرپوش( برای اعضای تناسلی در 
ایــن لگن عالوه بر مخفی نگه داشــتن اعضای بدن باعث 

کاهش انتشار بوهای ناخوشایند می شود. 
دراز کشیدن بر روی لگن های استیل، سخت، سرد و ناراحت 
کننده است. لبه ی بسیار نازک و تیز آن ها بعد از مدتی به 
بدن بیمار آسیب می رســاند و این جراحات ممکن است 
منجر به زخم بستر شود. ساختار لگن های معمولی به گونه ای 
است که وزن بیمار توسط سطح کوچکی تحمل می شود و 
فشار موضعی زیادی را بر پشت بیمار وارد می کند. هم چنین 
جریان یافتن ادرار در امتداد پشت بیمار می تواند باعث ایجاد 
زخم بستر شــود. لگن بیمار .P.I.P  با داشتن سطحی 3/۵ 
برابر بزرگتر از سایر لگن ها، بیشترین راحتی را برای بیمار 
فراهم می کند. این وسیله با داشتن سطحی گسترده، وزن 
بیمار را به طور مطلــوب و بهینه توزیع می نماید. کاهش 
فشــار متمرکز روشــی مؤثر برای جلوگیری از زخم بستر 
است. وجود فرورفتگی بر روی این وسیله در قسمت ستون 
فقرات، باعث ایمنی بیشتر و جلوگیری از درد حتی بعد از 

عمل جراحی می شود. 
از دیگر مزایای این وسیله وجود دو دستگیره در طرفین و 
یک دستگیره در انتها می باشد که عالوه بر افزایش کنترل 
و تعادل بیمار، موجب تســهیل در قرار دادن لگن در زیر 

بیمار و حمل لگن می شود.

ابعادجنسایران کد
mm × 33۵ mm × 1۹0 mm 4۵0 پلی پروپیلن21321۵10807۵0001

 قابل استفاده برای مردان و زنان 
 حفظ حریم  شخصی

 ممانعت از انتشار بوهای ناخوشایند
 قابل شستشو توسط انواع دستگاه های شوینده

 قابل شستشو به صورت غیرماشینی 
 جلوگیری از آلوده شدن پشت بیمار

 ممانعت از انتشار آلودگی و ایجاد عفونت

 قابــل ضدعفونی کــردن با اســتفاده از اتــوکالو و یا 
روش های شیمیایی

 جلوگیری از آلوده شدن تخت ها 
 مهار و کنترل مواد دفع شده از بدن

 امکان قراردادن کیسه جمع آوری درون لگن
 از جنس پلی پروپیلن
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جعبه قرص هفتگی
نگهداري و حمل قرص های مصرفي درطول هفته

این جعبه داراي هفت قســمت مجزا و درب دار است که 
بــراي هفت روز هفته در نظر گرفته شــده اند. جنس آن 
از پلي پروپیلــن بــوده و در دو مدل با حروف فارســي و 
انگلیسي قابل ارائه است. بر روي هر دو مدل با خط بریل 

نیز نشانه گذاري شده است.
*الزم اسـت برخـی قرص ها تحت شـرایط خـاص نگهداری 
شـوند و برخـی از آن ها را نمی توان در کنـار قرص های دیگر 

داخل یک محفظه قـرار داد.

تعداد در بستهابعادمدلایران کد
mm × 28 mm × 18 mm200 120هفتگی21321۵۹0807۵0001

کاپ دارویی مدرج
اندازه گیري و مصرف دارو

کاپ دارویــي براي مصــرف تمامي داروهــاي خوراکي 
مناســب اســت. این ظرف مدرج بوده و داروهاي مایع را 
مي توان به کمک آن به دقت اندازه گیري و مصرف نمود. 
با توجه به ویژگی های ذکر شــده، این کاپ ها برای توزیع 

انواع دارو های خوراکی در بخش های مختلف بیمارستانی 
مناسب می باشند. کاپ یکبار مصرف .P.I.P از پلي پروپیلن 

شفاف ساخته شده و قابل اتوکالو نیز می باشد.

تعداد در بستهابعاددرجه بندیظرفیتایران کد

21882300807۵000130 ml
0/۵ ml )1ml - 3ml(
1 ml )3ml - 30ml(

ф 40 mm : قطر دهانه
ф 30 mm : قطر کف

4۵ mm : ارتفاع
1۵00

جعبه قرص روزانه
نگهداري و حمل قرص های مصرفي روزانه

جعبه قرص روزانه .P.I.P وسـیله  ای سـاده، سبک و با کاربری 
آسـان می باشـد کـه کاربر مـی تواند با کمک تقسـیم بندی 
چهـار قسـمتی درون جعبـه و عالئـم حـک شـده در کـف 
آن هـا بـه راحتـی قرص هـای مربوط بـه صبح، ظهـر، عصر 
و شـب را از یکدیگـر تشـخیص داده و در زمـان مناسـب 
آن هـا را مصـرف کنـد. جعبـه قـرص روزانه از پلـی پروپیلن 
سـاخته شـده و در هفـت  رنـگ مختلـف تولیـد می شـود و 

کاربـر می توانـد بـه هـر روز یـک رنگ مشـخص را اختصاص 
دهـد و بـا ایـن کار به راحتـی قرص هـای مربوط به هـر روز 

هفته را سـازماندهی کند.
*الزم اسـت برخـی قرص ها تحت شـرایط خـاص نگهداری 
شـوند و برخـی از آن ها را نمی توان در کنـار قرص های دیگر 

داخل یک محفظه قـرار داد.

تعداد در بستهابعادمدلایران کد
mm × 6۵ mm × 1۵ mm۵8 6۵روزانه21321۵۹0807۵0003
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ابعاد ایران کد
21321۵۹0807۵0011210 mm × 12۵ mm × 2۵ mm

جعبه قرص روزانه - هفتگی
نگهداری و حمل قرص های مصرفی روزانه در طول هفته

اسـت  وسـیله ای   P.I.P. هفتگـی   - روزانـه  قـرص  جعبـه 
دارا  دلیـل  بـه  کـه  آسـان  کاربـری  بـا  و  سـاده، سـبک 
بـودن هفـت بخـش مجـزا بـرای هفـت روز هفتـه کـه 
بـا درب هـای مجـزا تقسـیم  بـه 4 قسـمت  هـر بخـش 
هـر  بـه  مربـوط  قرص هـای  می توانـد  کاربـر  شـده، 
 نوبـت را سـازماندهی و در زمـان مناسـب مصـرف کنـد. 
ایـن محصـول بـرای بیمارانی که نیـاز به مصـرف داروهای 
مشـخصی در طـول روز داشـته یـا مصـرف آن را فرامـوش 
مسـئولیت  کـه  کسـانی  بـرای  همچنیـن  و  می کننـد 

مراقبـت از بیمـاران را بـر عهـده دارنـد، مناسـب بـوده و از 
فرامـوش کـردن وعده هـای دارویـی و خطـر مسـمومیت 
می کنـد. جلوگیـری  دارو،  اشـتباه  مصـرف  دلیـل   بـه 

درمانـی،  بخش هـای  و  بیمارسـتان ها  در  محصـول  ایـن 
ایسـتگاه های پرسـتاری و همچنیـن برای مصرف شـخصی 

هـر بیمـار قابل اسـتفاده اسـت.
* الزم اسـت برخـی قرص ها تحت شـرایط خـاص نگهداری 
شـوند و برخـی از آن ها را نمی توان در کنـار قرص های دیگر 

داخل یک محفظه قـرار داد.

 امکان سازماندهی هفتگی قرص ها به دلیل وجود هفت قسمت مجزا
 تفکیک چهار نوبت مصرف دارو برای هر روز دارای درب های جداگانه

 دارای ضامن به منظور تسهیل خارج نمودن هر یک از هفت محفظه از بدنه اصلی
 امکان حمل جداگانه هر محفظه برای سفر، کار و ...

 امکان مشاهده قرص های داخل هر محفظه بدون نیاز به باز کردن درب به دلیل دارابودن بدنه شفاف
 دارای نشانه گذاری برای روزهای هفته و وعده های روزانه )صبح، ظهر، عصر، شب(

 دارای نشانه گذاری با خط بریل

آبسالنگ پالستیکی
 معاینه دهان و مخلوط نمودن دارو و پماد

آبســالنگ یکبار مصرف .P.I.P از پلی استایرن در دو مدل 
ســفید و شفاف ساخته شــده و دارای ســطحي صاف، 
لبه هــای گــرد و بدون زائــده، فاقد هرگونــه بو و طعم 
ناخوشــایند اســت. ویژگی دیگری که این وســیله را از 
ســایر آبســالنگ ها متمایز می کند انحناي بدنه آن است 
که باعث مي شود دســت فرد معاینه گر پایین تر از سطح 

دهان بیمار قرار بگیرد و در نتیجه مشاهده ی درون دهان 
بسیار آسان شود. استحکام و انعطاف بیشتر و عدم وجود 
تراشــه های آسیب رســان به مخاط دهان از مزایای این 
آبسالنگ نسبت به آبسالنگ های چوبی است. می توان از 
این آبسالنگ ها جهت مالیدن پماد، مخلوط کردن داروها 

و... نیز استفاده نمود. 

تعداد دربستهوزنابعاد )عرض × طول(ایران کد
21332130807۵00011۵0 mm × 18 mm6100 گرم
21332130807۵00021۵0 mm × 18 mm61۵0 گرم

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.
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پی ست های با درب و نازل یکپارچه لیبل دار .P.I.P برای 
و  اتانول  الکل،  ایزوپروپیل  مقطر،  )آب  مختلف  مایع   4
تولید  میلی لیتری  و 1000  در حجم های ۵00  متانول( 
قابل   7۵°C دمای  تا  مایعات  انتقال  برای  و  می گردند 
استفاده می باشند. لیبل چاپ شده بر روی این پی ست ها 
حاوی اطالعاتی از قبیل نام و فرمول شیمیایی محلول، 
آتش  عالئم خطر  و   GHS تصویرنگاشت های   ،CAS کد 
مطابق با استاندارد NFPA بوده و دیگر نیازی به الصاق 
بود. نخواهد  بدنه  روی  بر  محتوا  نام  نوشتن  یا  برچسب 

شده اند  ساخته   LDPE از   P.I.P.پی ست های جدید  نسل 

نسل  و  رایج  مدل های  با  مقایسه  در  آن ها  مزایای  از  و 
این  نازل  و  درب  بودن  یکپارچه  به  می توان  قدیمی، 
پی ست ها اشاره کرد. درب پی ست ها در 4 رنگ مختلف 
برای  که  می باشد  پیچی  و  ساخته شده  پروپیلن  پلی  از 
سهولت عمل باز نمودن و بستن آن، سطح خارجی درب 
بصورت دندانه دار طراحی شده است. لوله داخلی پی ست 
نیز از جنس پلی اتیلن بوده و به راحتی به درب متصل و 
ثابت می گردد. همچنین این پی ست ها دارای قابلیت فریز 
کردن بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج 

در آزمایشگاه ها مقاوم می باشند.

پی ست با درب و نازل یکپارچه
انتقال حجمی از مایع، شستشوی ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

نسل جدید پی ست های .P.I.P از LDPE ساخته شده اند 
نسل  و  رایج  مدل های  با  مقایسه  در  آن ها  مزایای  از  و 
این  نازل  و  درب  بودن  یکپارچه  به  می توان  قدیمی، 
پی ست ها اشاره کرد. درب پی ست از پلی پروپیلن ساخته 
شده و پیچی می باشد که برای سهولت عمل باز نمودن و 
بستن آن، سطح خارجی درب بصورت دندانه دار طراحی 
پلی اتیلن  جنس  از  نیز  پی ست  داخلی  لوله  است.  شده 

این  می گردد.  ثابت  و  متصل  درب  به  راحتی  به  و  بوده 
پی ست ها در دو حجم ۵00 و 1000 میلی لیتری عرضه 
قابل   7۵°C دمای  تا  مایعات  انتقال  برای  و  می شوند 
استفاده می باشند. پی ست های .P.I.P با درب های رنگی، 
در ۵ رنگ متنوع ارائه می گردند. همچنین این پی ست ها 
دارای قابلیت فریز کردن بوده و در برابر اکثر اسیدها و 

مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم می باشند.

رنگ دربقطر دهانهقطر× ارتفاع کلحجمایران کد
28122100807۵0004۵00 ml23۵ mm × ф 7۵ mmф 42 mmسفید، زرد، نارنجی، سبز، آبی
28122100807۵00061000 ml27۵ mm × ф ۹4 mmф 42 mmسفید، زرد، نارنجی، سبز، آبی

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص عالئم چاپ شــده بر روی پی ســت های لیبل دار به سایت www.medpip.com  بخش سواالت متداول 
مراجعه فرمایید.

پی ست با درب و نازل یکپارچه لیبل دار
انتقال حجمی از مایع، شستشوی ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

حجمایران کد
(ml)

قطر× ارتفاع کل 
(mm)

قطر دهانه
(mm)

مایع اختصاصیرنگ درب

28122100807۵000۵۵0023۵  × ф 7۵
ф42سفید

DISTILLED WATER
)آب مقطر( 28122100807۵0007100027۵  × ф ۹4

28122100807۵000۵۵0023۵  × ф 7۵
ф42نارنجی

ETHANOL
)اتانول( 28122100807۵0007100027۵  × ф ۹4

28122100807۵000۵۵0023۵  × ф 7۵
ф42سبز

METHANOL
)متانول( 28122100807۵0007100027۵  × ф ۹4

28122100807۵000۵۵0023۵  × ф 7۵
ф42آبی

ISOPROPANOL
)ایزوپروپیل الکل( 28122100807۵0007100027۵  × ф ۹4

  بدون احتمال نشتی و چکه کردن                             انعطاف پذیر و قابل ارتجاع
  قابلیت تخصیص کد رنگ به مایع مورد استفاده             اندازه مناسب دهانه

 

  بدون احتمال نشتی و چکه کردن                              انعطاف پذیر و قابل ارتجاع
  قابلیت تخصیص کد رنگ به مایع مورد استفاده             اندازه مناسب دهانه
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بشر پالستیکی دسته دار
جابجایي حجم معینی از مایعات 

بشــرهای مدرج .P.I.P از پلی پروپیلن شفاف ساخته شده 
و قابل اتوکالو و فریزکردن می باشــند. بر روی بدنه ی این 
بشرها دستگیره ی مناسب و مطمئنی جهت حمل و انتقال 
آسان مایعات تعبیه شده است. همچنین بشرهای .P.I.P در 

برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها 
مقاوم می باشند. بشــرها در چهار ظرفیت مختلف عرضه 

می شوند.

ابعاد )قطر دهانه × ارتفاع(درجه بندیحجمایران کد
28112100807۵00012۵0 ml10 ml 100 mm × ф 72 mm
28112100807۵0002۵00 ml10 ml 124 mm × ф 8۵ mm
28112100807۵00031000 ml10 ml 180 mm × ф ۹6 mm
28112100807۵00042000 ml20 ml 210 mm × ф 126 mm

مزور پالستیکی )استوانه مدرج(
 اندازه گیري و تقسیم بندي مایعات 

مزورهای مدرج .P.I.P از پلی پروپیلن ســاخته شده اند و 
قابل اتــوکالو و فریزکردن می باشــند. از مزیت های این 
مزورها پایه پالستیکی 6 ضلعی آن ها می باشد که موجب 
پایــداری و تعادل آن هــا می گردد. همچنیــن دهانه ی 

خروجی مزور به گونه ای طراحی شــده است که ریختن 
انواع مایعات را تســهیل مي کند . این مزورها در برابر اکثر 
اســیدها و مواد شــیمیایی رایج در آزمایشــگاه ها مقاوم 

هستند و در پنج ظرفیت مختلف عرضه می شوند.
قطرارتفاعدرجه بندیحجمایران کد

28113۵00807۵0001۵0 ml1 ml1۹۹ mmф 30 mm
28113۵00807۵0002100 ml1 ml246 mmф 33 mm
28113۵00807۵00032۵0 ml2 ml310 mmф 46 mm
28113۵00807۵0004۵00 ml۵ ml363 mmф ۵8 mm
28113۵00807۵000۵1000 ml10 ml440 mmф 70 mm

پی ست یکپارچه
انتقال حجمی از مایع، شستشوی ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

از  میلی لیتر   2۵0 ظرفیت  با   P.I.P. یکپارچه  پی ست 
منعطف  مخزني  دارای  و  است  شده  ساخته  پلی اتیلن 
می باشد که بعد از رها کردن بدنه، دیواره پی ست به حالت 
عادی باز می گردد. درب دندانه دار این پی ست باز نمودن و 
بستن آن را تسهیل نموده است. از ویژگی های اصلی این 

پی ست ها می توان به یکپارچه بودن بدنه و نازل اشاره نمود 
می برد.  بین  از  را  مایع  نمودن  و چکه  نشت  احتمال  که 
این پی ست در برابر اکثر اسید ها و مواد شیمیایی رایج در 

آزمایشگاه ها مقاوم است.

ابعاد حجمایران کد
28122100807۵0001 2۵0 ml71 mm × 4۵ mm × 160 mm
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رسیور پالستیکیرسیور پالستیکی

رک خشک کن

قرار دادن وسایل یا ضایعات عمومي پزشکي و آزمایشگاهي درون آن

نگهداری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی

رسیور پالستیکي .P.I.P وسیله ای کلیوی شکل و مناسب 
برای اســتفاده در بخش عمومي بیمارســتان، اتاق های 
عمل، اورژانس، درمانگاه ها، کلینیک هاي دندانپزشکي و... 
جهت قراردادن لوازم و انواع ضایعات درون آن می باشد. 

این ظــرف از پلي پروپیلن ســاخته شــده، قابل اتوکالو 

بــوده و در برابــر اکثــر اســیدها و حالل هــاي رایــج 
آزمایشــگاهي مقاوم اســت. ظرفیــت آن ۵00cc بوده 
و بــه دو واحد سي ســي )هــر 100cc( و اونس ســیال 

)هر.fl.oz 4(  درجه بندي شده است.

رک خشــک کن ابزاری در آزمایشــگاه به منظور خشک 
کــردن انواع بشــر، ارلــن، بالــن، لوله و ســایر ظروف 
آزمایشــگاهی ظروف آزمایشــگاهی شســته شده و نگه 
داشــتن آنها می باشد. رک خشک کن پل ایده آل پارس 

از فلز روکش دار و مقاوم ســاخته شده، دارای ۵6 شاخه 
اســت. این محصول قابلیت استفاده برروی میز و یا نصب 

بر روی دیوار را دارا می باشد. 

تعداد دربستهابعاد )mm( ظرفیت ).fl.oz(ظرفیت )سی سی(ایران کد
21321۵۹0807۵0002۵0016220 × 107 × 461۵0

مدلابعاد )mm(ایران کد
6۵ شاخه620 × 210 × 28181000807۵0074420

اپلیکاتور بدون پنبه 
 هم زدن و یا مخلوط نمودن مواد

از اپلیکاتورهــا در نمونه برداری های بیولوژیکی و یا برای 
هــم زدن و مخلوط نمودن نمونه ها اســتفاده می شــود. 
اپلیکاتورها در دو مدل PS و PP عرضه می شوند و بدون 
پنبه می باشند. طول زیاد این اپلیکاتورها موجب تسهیل 
در نمونه برداری از نقاطی اســت که دسترســی به آن ها 

دشوار است. مدل PS از پلی استایرن ساخته شده و سخت  
و شکننده می باشد. مدل PP از پلی پروپیلن ساخته شده 
و انعطاف پذیر و نرم می باشــد. این محصول در برابر اکثر 
اسیدها و مواد شیمیایي رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.

تعداد دربستهابعاد  )حداکثر قطر × طول(وزنمدلایران کد
28123200807۵0001PS – 0/71۵0 گرم سخت mm × ф 2/۵ mm۵00
28123200807۵0002PP - 0/71۵0 گرمنرم mm × ф 2/۵ mm۵00

* برای اطالعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

  دارای 6۵ شاخه
  قابلیت استفاده برای انواع بشر، ارلن، بالن، لوله و سایر ظروف آزمایشگاهی

  قابلیت استفاده بر روی میز 
  قابلیت نصب بر روی دیوار

  ساخته شده از فلز روکش دار و مقاوم
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سبد استیل
 نگهداري، استریل و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهي 

این ســبد از استیل ضد زنگ ســاخته شده و گذشته از 
مقاومــت در برابــر حالل هاي رایج در آزمایشــگاه، قابل 
اتوکالو و قرارگیري در فور )براي استریل کردن تجهیزات 
داخل ســبد( نیز مي باشد. این وســیله براي شستشو و 

خشــک نمودن تجهیزات آزمایشگاهي و پزشکي مناسب 
است و در هر بســته آن دو سایز سبد )کوچک و بزرگ( 

قرار دارد.

تعداد در بستهابعادایران کد

28333100807۵0002186 mm × 183 mm × 1۵6 mm : سبد کوچک
200 mm × 200 mm × 173 mm : سبد بزرگ

1 )سری 2 عددی(

جای پیپت استیل
 استریل کردن پیپت ها

جاي پیپت اســتیل وســیله اي مناســب براي استریل و 
خشک نمودن انواع پیپت هاســت. این محفظه از استیل 
ضد زنگ ساخته شده و در برابر اکثر اسیدها و حالل هاي 
بر  رایج آزمایشــگاه مقاوم است. جای پیپت  استیل عالوه 

قابلیــت قرارگیری درون فور قابل اتوکالو نیز می باشــد. 
جهت مشــاهده ی دستگاه پیپت شــور به صفحه 106 و 

107 مراجعه شود.

ابعاد ) قطر × ارتفاع(جنسایران کد
mm × ф 6۹ mm 3۹۵استیل28122400807۵0001

جای پلیت استیل
 استریل کردن پلیت ها 

این وســیله براي اســتریل نمودن پلیت ها مناسب است. 
جنس آن از اســتیل ضد زنگ بوده  و در برابراکثر اسیدها 
و حالل هاي رایج آزمایشگاه مقاوم است. جای پلیت استیل 

عــالوه بر قابلیــت قرارگیری درون فور، قابــل اتوکالو نیز 
می باشد و درون آن یک سبد جهت قرارگیری پلیت ها نیز 

تعبیه شده است.

ابعاد ) قطر × ارتفاع(جنسایران کد
mm × ф 11۵ mm 262استیل28122400807۵0002
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لوازم عمومی

پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پالستیکی
شستشوی سریع و ایمن پیپت ها و بورت ها

برای   P.I.P. پالستیکی  اتوماتیک  بورت شور  و  پیپت شور 
شستشوی سریع پیپت ها و بورت ها ایده آل بوده و جنس 
آن پلی پروپیلن می باشد. این دستگاه متشکل از سه قسمت 
اصلی پیپت شور/ بورت شور، سبد و جار شستشو می باشد. 
نازل آب روی لبه فوقانی دستگاه قرار می گیرد و آب از باال 
باعث  خود  که  می شود  جاری  بورت ها   / پیپت ها  روی  بر 
جلوگیری از برگشت آب آلوده به جریان ورودی می گردد. 
آنکه آب درون دستگاه  از  فرآیند شستشو، پس  در طول 
به ارتفاع معینی رسید، به صورت کامالً اتوماتیک از طریق 
مجرای تعبیه شده در کف ظرف تخلیه می گردد. در طول 
این فرایند، دستگاه به طور خودکار مجدداً از آب پر می شود. 
سبد شستشو به منظور ثابت نگه داشتن پیپت ها/ بورت ها و 

همچنین تسهیل عمل جابجایی حین شستشو برای کاهش 
احتمال شکستن آن ها طراحی شده است. جار شستشو برای 
غوطه ورسازی و خیساندن پیپت ها / بورت ها پیش از شستشو 
درون آب و محلول های پاک کننده به منظور بهبود عمل 
شستشو می باشد. پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پالستیکی 
در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها 

مقاوم می باشد.
* با توجه به اینکه خیساندن پیپت ها / بورت ها عملی زمان بر 
است، پیشنهاد می گردد برای تسریع عمل شستشو چندین 
جار و سبد تهیه شود تا در عین حال که یک سبد درون 
دستگاه قرار دارد، چندین سری پیپت/ بورت به طور همزمان 

درون جارها برای شستشو آماده شوند.

ابعادمدلایران کد

قطر: ф 170 mmبورت شور28333100807۵0003
  ۹۹0 mm :ارتفاع

قطر: ф 170 mmپیپت شور 28333100807۵0004
  734 mm :ارتفاع

قطر: ф 162 mmجار بلند28181000807۵00۵6
  6۵0 mm :ارتفاع

قطر: ф 162 mmجار متوسط28181000807۵00۵7
  ۵03 mm :ارتفاع

قطر: ф 12۵ mmجار کوتاه28181000807۵00۵8
  2۵0 mm :ارتفاع

سبد28333100807۵0006
ф 14۵ mm :قطر

  300 mm :ارتفاع سبد
  4۹7 mm :ارتفاع کل

سبد با دسته بلند28333100807۵000۵
ф 14۵ mm :قطر

  300 mm :ارتفاع سبد
  648 mm :ارتفاع کل

طول: mm 300رابط افزایش طول دسته سبد28183000807۵0001
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پیپت شور اتوماتیک استیل

جارشستشوی پالستیکی

شستشوي سریع و ایمن پیپت ها

شستشوی ایمن تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

پیپت شــور اتوماتیک .P.I.P برای شستشوی انواع پیپت ها 
و برخی بورت ها با طول حداکثر 600 میلی متر مناســب 
است و جنس آن اســتیل ضد زنگ می باشد. این دستگاه 
شستشو، دارای یک سبد متحرک جهت استقرار پیپت ها 
درون آن بوده و به گونه ای طراحی شــده است که مانع 
آســیب دیدن و یا شکستن پیپت ها می شــود. از لحاظ 
عملکردی کارایی آن متناســب با فشــار آب ورودی به 

مخــزن اســت و آب به صورت دائمــی در میان پیپت ها  
جریــان پیدا می کنــد؛ همچنین آبِ درون دســتگاه به 
صــورت اتوماتیک تخلیه می گردد. پیپت شــور .P.I.P در 
برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها 

مقاوم است.
برای مشاهده جای پیپت استیل به صفحه 10۵ مراجعه 

شود.

شستشو و پاکسازی تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و جراحی 
از هرگونه آلودگی، امری بســیار مهم و اجتناب ناپذیر است، 
چراکه عدم شستشوی مناسب و باقی ماندن آلودگی می تواند 
بر روی نتایج آزمایش ها و در نتیجه، روند درمان بیمار تاثیرات 
منفی جبران ناپذیری داشته باشد. بهتر است این تجهیزات را 
بالفاصله پس از استفاده درون جارهای حاوی آب یا مایعات 

شستشو قرار داد تا در زمان مناسب آبکشی شوند.
جارهای شستشــوی .P.I.P در 4 ســایز،  برای شستشــوی 

تجهیزات با ابعاد مختلف مناســب می باشــند. این جارها از 
پلی پروپیلن ساخته شده اند، در برابر اکثر اسیدها و حالل های 
رایج آزمایشگاهی مقاوم هستند. پایه بزرگ این جارها موجب 

تعادل باالی آن ها بر روی میز کار می گردد.
*  به منظور تسهیل و تسریع فرایند شستشوی پیپت و سایر 
لوازم آزمایشگاهی، پیشنهاد می شود ازچند جار مختلف برای 
شستشــو  با آب، آب مقطر، محلول های اسیدی و شوینده 

استفاده شود.

وزنابعادایران کد

28333100807۵0001
780 mm : ارتفاع  

  ф 16۵ mm : قطر دهانه            
ф 28۵ mm : قطر کف 

37۵0 g

کاربریابعاد (ارتفاع x  قطر) عمق )mm(مدلایران کد
28122300807۵0011S230 ϕ128 mm × 26۵ mm)...شستشوی لوازم جراحی )فورسپس، کلمپ و
28122300807۵0012M38۵ϕ128 mm × 420mm... شستشوی پیپت، ترمومتر و
28122300807۵0013L۵3۵ϕ128 mm × ۵70mm... شستشوی پیپت، بورت و
28122300807۵0014XL70۵ϕ128 mm × 740mm شستشوی بورت
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دستگاه ها
Devices





تولید کننده برتر صنعتی
 استان تهران در سال 

13۹4

تولید کننده برتر صنعتی
 استان تهران در سال 

13۹۵

زمینــه ی  در  ).P.I.T( مجموعــه ای تخصصــی  پل ایده آل تجهیــز  بنیــان  دانــش  شــرکت 
ــن  ــا آخری ــق ب ــکی منطب ــخیص پزش ــگاهی و تش ــتگاه های آزمایش ــزات و دس ــد تجهی تولی
اســتانداردهای جهانــی مــی باشــد. ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را بــه عنــوان واحــد تخصصی 
هلدینــگ پل ایده آل پــارس، در ســال 138۹ آغــاز نمــود و طــی ســال های گذشــته توانســته 
اســت بــا عرضــه ی تولیــدات خــود بــا برنــد ).P.I.T(، نقــش بســزایی در رفــع نیازهــای مراکــز 

آزمایشــگاهی، درمانــی، تحقیقاتــی و آموزشــی کشــور ایفــا نمایــد. 
ــعه  ــا توس ــگاهی ب ــای آزمایش ــود فرآیند ه ــر بهب ــواره ب ــرکت هم ــن ش ــی ای ــت اصل ذهنی
ــوده  ــز ب ــر متمرک ــم هزینه ت ــر، ســاده تر و ک ــی مطمئن ت ــه راه حل های ــن و ارائ ــزات نوی تجهی
اســت کــه در ایــن راســتا، ســرمایه گذاری های پیوســته ای بــه منظــور دسترســی بــه آخریــن 

ــرد. ــه واردات صــورت می پذی ــاز ب ــا در داخــل کشــور و کاهــش نی ــوژی روز دنی تکنول
تیــم تحقیــق و توســعه ).P.I.T( از طریــق اجــرای مــداوم مطالعــات امــکان ســنجی، ارزیابــی 
ــران حوزه هــای مختلــف بهداشــت، تحقیقــات و  ــا کارب پتانســیل تولیــد و ارتبــاط مســتمر ب
صنعــت، همــواره در تــالش بــرای ارتقــاء فناوری هــای موجــود، متناســب بــا نیــاز کشــور در 

ــد. ــف می باش ــای مختل حوزه ه
 ISO 13485 و  مدیریــت تجهیــزات پزشــکی  ISO 9001 اخــذ گواهینامه هــای مدیریــت کیفیــت
بیانگــر کنتــرل کیفیــت و نظــارت ایــن مجموعــه بــر تمامــی مراحــل- از طراحــی و تامیــن مــواد 
ــان از  ــش بنی ــوان دان ــد. کســب عن ــی و پشــتیبانی- می باش ــل نهای ــد، تحوی ــا تولی ــه ت اولی
ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گــواه تمرکــز و تعهــد ایــن مجموعــه بــر 

ــت. ــن اس ــای نوی ــری تکنولوژی ه بکارگی

پل ایده آل تجهیز
Pole Ideal Tajhiz Co.
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دستگاه ها

روتور پلیت االیزا ۹0 درجه، 4.000 دور بر دقیقه
روتور سیتولوژی ۹0 درجه، 2.000 دور بر دقیقه

هات پلیت با همزن مغناطیسی

روتور مخروطی 40 درجه، 1۵.000 دور بر دقیقه
روتور مخروطی 40 درجه، 20.000 دور بر دقیقه

سانتریفوژهای یونیورسال سری Premium20000 (دور باال)
سانتریفوژهای یونیورسال سری PIT320 (دور باال)

روتور مخروطی 3۵ درجه، ۹.000 دور بر دقیقه

روتور چهارشاخه ۹0 درجه، 4.۵00 دور بر دقیقه

روتور چهارشاخه ۹0 درجه، 4.000 دور بر دقیقه
روتور چهارشاخه ۹0 درجه، ۵.000 دور بر دقیقه

روتور مخروطی 3۵ درجه، 12.000 دور بر دقیقه

روتور مخروطی 3۵ درجه، 6.000 دور بر دقیقه

روتور استریپ 4۵ درجه، 14.000 دور بر دقیقه

روتور هماتوکریت، 1۵.000 دور بر دقیقه

MS65 مینی استیرر

کانتر هماتولوژی (شمارنده سلول هماتولوژی)

PIT180 روتامیکس

شیکر میکروپلیت
راکر شیکر

میکسر هماتولوژی )رولر میکسر(

PIT053 انکوباتور کالسیک

PIT053R انکوباتور یخچال دار
شیکر روتاتور

PIT053RS انکوباتور شیکردار

روتورهای مربعی

روتورهای دیسکی

شیکر لوله

PIT090 روتامیکس
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هات پلیت با همزن مغناطیسی

MS65 مینی استیرر

مخلوط نمودن سیاالت و توزیع یکنواخت حرارت

مخلوط نمودن سیاالت

هات پلیــت PIT300 دارای همــزن مغناطیســی بوده و 
می تــوان با قــرار دادن مگنــت درون مایع مــورد نظر، 
آن را به صــورت کامل هم زد. بدنــه ی اصلی و صفحه ی 
حرارت دهنــده از آلومینیوم فشــرده آلیاژی می باشــد. 
امکان کنترل و تنظیم مســتقل سرعت چرخش و دما از 
ویژگی های این هات پلیت است. با توجه به چرخش سریع 
و داغ شدن سیال مســاله ایمنی در این دستگاه اهمیت 
دو چندانــی پیدا می کند؛ از ایــن رو بدنه آن به گونه ای 

طراحی شــده است که صفحه ی کنترل، دور از منبع داغ 
و متحرک قــرار گیرد. با این وجود برای ایمنی بیشــتر 
با ایجاد اختالف ســطح بر روی بدنه دســتگاه یک کانال 
هدایت مایع جهت کاهش احتمال نشت هرگونه مایع بر 
روی صفحه ی کنترل تعبیه شده است. بدنه ی دستگاه در 
برابر مایعات، غیر قابل نفوذ بوده و نسبت به اکثر اسیدها 

و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است. 

از ویژگـی های اصلی مینی اسـتیرر کم مصرف بودن وکم حجم 
بـودن آن می باشـد. این دسـتگاه بـه گونه ای طراحی شـده که 
علی رغـم کوچـک بـودن دارای قـدرت مخلوط نمـودن باالیی 
اسـت و مـی تـوان ظـروف آزمایشـگاهی بـا حداکثر قطـر 6۵ 

میلـی متر را روی آن قرار داد. سـاختار طراحی ظاهـری آن نیز 
بـه گونـه ای اسـت که در مقابل پاشـیده شـدن سـیاالت 

ایمـن می باشـد. 

قطر صفحه حرارت دهندهابعادکد کاالایران کد
2834140۵73800001PIT300280 mm × 16۵ mm × 11۵ mm ф 11۵ mm

قطر صفحه همزنابعاد )ارتفاع×عرض×طول(کد کاالایران کد
2831200۵73800023MS65120 mm × 10۵ mm × 86 mm ф 6۵ mm

 ºC 300 - ۵0دامنه کاربرد دمایی
 W 30حداکثر توان هم زدن )مخلوط نمودن(

 L 1/۵حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن
rpm 1800 – ۵0سرعت همزن

%60حداکثر رطوبت محیط

 W 700حداکثر توان هات پلیت
 V 220~ولتاژ ورودی

Kg 3/0  وزن

ت فنـی
صا

شخ
م

W 1حداکثر توان هم زدن )مخلوط نمودن(
ml 2۵0حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن

rpm 1800 – 100سرعت هم زن
% 60 حداکثر رطوبت محیط

g 4۵0وزن دستگاه
VAC 230 – 210ولتاژ ورودی

ت فنـی
صا

شخ
م

ویژگی های صفحه حرارت دهنده:
 توزیع بهینه و یکنواخت حرارت

 مقاوم در برابر شوک حرارتی
113 مقاوم در برابر اکسید شدن
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PIT320 R                                                  PIT320                مدل                                 
rpm 1۵.000 - ۵00سرعت چرخش

     -                                               C˚40  +  ۵ - دما )دقت دمایی(
حداکثر نیروی گریز از مرکز نسبی )شتاب نسبی( 

(RCF) 21.382سانتریفوژ

Kg ⁄dm3 1/2حداکثر چگالی مجاز مواد

100ml×4ماکزیمم ظرفیت
V~ 230 - 210ولتاژ

            I ≥ 6/2 A                                                        I ≥ 4 A                                                                       جریان                                 
Hz ۵0فرکانس

Nm 8.600حداکثر انرژی جنبشی
                                                                                                                               W                                                     1.000 W 1.100               حداکثر توان مصرفی

حداکثر رطوبت 80% در دمای ºC 31، کاهش بصورت خطی تا ۵0% در شرایط محیطی
دمای ºC 40 فشار معادل حداکثر 2.000 متر باالی سطح دریا

                                                                                                                         2۹                                                            ۵2                 وزن

ت فنـی
صا

شخ
م

سانتریفوژهای یونیورسال سری PIT 320 )دورباال(
سانتریفوژ نمودن نمونه ها و جداسازی مواد

سـانتریفوژهای یونیورسـال سـری PIT320 در دو مـدل 
کالسـیک و یخچـال دار بـا قابلیـت چرخـش دور بـاال تـا 
rpm 1۵.000 بـا عملکـردی منحصربه فـرد، بـرای رفـع 
عمـده نیازهـای آزمایشـگاه ها، مراکز درمانـی و تحقیقاتی 
ایـده آل می باشـند. ایـن سـانتریفوژها با ماکزیمـم نیروی 
گریـز از مرکـز نسـبی )RCF( 21.382 بـرای جداسـازی 
مناسـب   1/2  Kg ⁄dm3 چگالـی  حداکثـر  بـا  ترکیباتـی 
هسـتند. الکتروموتور Brushless قدرتمند تعبیه شـده بر 

روی ایـن دسـتگاه ها به همـراه لوازم جانبی متعـدد آن ها، 
امـکان سـانتریفوژ نمـودن نمونه هـای موجـود در انـواع 
لوله هـای  میکروتیتـر،  پلیت هـای  اسـتاندارد،  لوله هـای 
مخروطـی، لوله هـای خونگیـری، میکروتیوب هـا و تهیـه 
انـواع الم هـای سـیتولوژی و ...  را فراهم آورده اسـت. بدنه 
و درب سـانتریفوژ فلـزی بـوده و محفظـه سـانتریفوژ از 

جنـس اسـتیل ضدزنـگ می باشـد.

ابعادکد کاالنوع عملکردمدلایران کد
283۵200۵73800001PIT3201401۵20کالسیک mm × 3۹۵ mm × 346 mm
283۵200۵73800002PIT320 R14066۹۵یخچال دار  mm × 401 mm × 346 mm

  ذخیره 10 برنامه با پارامترهای مختلف
  تنظیم و استفاده دستگاه برمبنای rpm )سرعت چرخش( و RCF )شتاب نسبی سانتریفوژ(

  تنظیم مدت زمان چرخش تا "۵۹:'۹۹ و بدون وقفه )مدت زمان نامحدود(
  تنظیم شیب زمانی start و stop )مدت زمان رسیدن به دور تنظیمی و برعکس(

  تغییر پارامترهای سانتریفوژ )سرعت چرخش، زمان و ...( در حین کار
  سیستم نشانگر خطاهای مربوط به کاربر و دستگاه

  سیستم سانتریفوژ لحظه ای
  مشاهده ساعات کارکرد دستگاه

ایمنی

سیستم اتوماتیک قفل درب با عملکرد روان، ایمن و بدون صدا
آچار ویژه جهت بازنمودن درب در زمان اضطراری

سیستم هشدار، در صورت داغ شدن بیش از حد مجاز موتور
حسگر بارگذاری باالنس

حسگر شناسایی روتور به منظور اعمال محدودیت سرعت چرخش متناسب با کاربرد روتور
سیستم تعادل درب جهت ایستایی در زوایای مختلف

15,000
rpm

kgkg

( ±1˚ C)

 * برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص فرایند سانتریفوژ کردن، به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه نمایید.
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سانتریفوژهای یونیورسال سری Premium 20000 )دورباال(
سانتریفوژ نمودن نمونه ها و جداسازی مواد

 Premium 20000 سری  یونیورسال  سانتریفوژهای 
)دورباال(  در دو مدل کالسیک و یخچال دار با قابلیت چرخش 
دور باال تا rpm 20.000 با عملکردی منحصربه فرد، برای رفع 
عمده نیازهای آزمایشگاه ها، مراکز درمانی و تحقیقاتی ایده آل 
می باشند. این سانتریفوژها با ماکزیمم نیروی گریز از مرکز 
نسبی )RCF( 2۵.۹38 برای جداسازی ترکیباتی با حداکثر 
Brush- الکتروموتور Kg ⁄dm3 1/2 مناسب هستند.  یچگال

less  قدرتمند تعبیه شده بر روی این دستگاه ها به همراه 
لوازم جانبی متعدد آن ها، امکان سانتریفوژ نمودن نمونه های 
میکروتیتر،  پلیت های  استاندارد،  لوله های  انواع  در  موجود 
لوله های مخروطی، لوله های خونگیری، میکروتیوب ها و تهیه 
انواع الم های سیتولوژی و ... را فراهم آورده است. بدنه و درب 
سانتریفوژ فلزی بوده و محفظه سانتریفوژ از جنس استیل 

ضدزنگ می باشد.

ابعادکد کاالنوع عملکردمدلایران کد
283۵200۵73800003Premium 200002401۵20کالسیک mm × 3۹۵ mm × 346 mm
283۵200۵73800004Premium 20000 R24066۹۵یخچال دار  mm × 401 mm × 346 mm

  ذخیره 10 برنامه با پارامترهای مختلف
  تنظیم و استفاده دستگاه برمبنای rpm )سرعت چرخش( و RCF )شتاب نسبی سانتریفوژ(

  تنظیم مدت زمان چرخش تا "۵۹:'۹۹ و بدون وقفه )مدت زمان نامحدود(
  تنظیم شیب زمانی start و stop )مدت زمان رسیدن به دور تنظیمی و برعکس(

  تغییر پارامترهای سانتریفوژ )سرعت چرخش، زمان و ...( در حین کار
  سیستم نشانگر خطاهای مربوط به کاربر و دستگاه

  سیستم سانتریفوژ لحظه ای
  مشاهده ساعات کارکرد دستگاه

ایمنی

سیستم اتوماتیک قفل درب با عملکرد روان، ایمن و بدون صدا
آچار ویژه جهت بازنمودن درب در زمان اضطراری

سیستم هشدار، در صورت داغ شدن بیش از حد مجاز موتور
حسگر بارگذاری باالنس

حسگر شناسایی روتور به منظور اعمال محدودیت سرعت چرخش متناسب با کاربرد روتور
سیستم تعادل درب جهت ایستایی در زوایای مختلف

20,000
rpm

ت فنـی
صا

شخ
م

Premium 20000 R                                                  Premium 20000              مدل                                 
rpm 20.000 - ۵00سرعت چرخش

     -                                                 C˚40  +  ۵ - دما )دقت دمایی(
حداکثر نیروی گریز از مرکز نسبی )شتاب نسبی( 

(RCF) 2۵.۹38سانتریفوژ

Kg ⁄dm3 1/2حداکثر چگالی مجاز مواد

100ml×4ماکزیمم ظرفیت
V~ 230 - 210ولتاژ

            I ≥ 6/2 A                                                        I ≥ 4 A                                                                       جریان                                 
Hz ۵0فرکانس

Nm 8.600حداکثر انرژی جنبشی
                                                                                                                               W                                                     1.000 W 1.100               حداکثر توان مصرفی

حداکثر رطوبت 80% در دمای ºC 31، کاهش بصورت خطی تا ۵0% در شرایط محیطی
دمای ºC 40 فشار معادل حداکثر 2.000 متر باالی سطح دریا

kgkg                                                                                                                         2۹                                                               ۵2                 وزن

( ± 1˚C )

 * برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص فرایند سانتریفوژ کردن، به بخش اطالعات تکمیلی مراجعه نمایید.
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Swing-out rotor, 4-place 

      90o

n= 4,000 min-1

max.RCF  2,719

Cat. No. (without carriers) 1624

Capacity in ml 5 6 7 9 15 20 25 45 50 1.1-1.4 2.6-3.4 4-5.5

Ø × L in mm 12×75 12×82 12×100 14×100 17×100 21×100 24×100 31×100 34×100 8×66 13×65 15×75

rotor
Cat. No. 1624   

Cat. No. 1369-91 1372 1369-91 1370 1741 1369 1742 1346 1745 1345 1746 1741 1742

boring Ø × L in mm 12.5×64.4 13.5×65 12.5×71.5 14.6×74 14.6×78 17.6×74 17.6×78 21.5×74 26×78 32×74 35×78 14.6×78 17.6×78

Tubes per rotor 16 68 16 20 40 16 28 8 4 40 28

Max. RCF 2,111 2,218 2,361 2,469 2,361 2,504 2,415 2,504 2,415 2,504 2,469 2,379

Radius in mm 118 124 132 138 132 140 135 140 135 140 138 133

run-up in sec 20

run-down in sec, braked 20

Temperature in oC -2

Capacity in ml 4.9 1.6-5 4-7 8.5-10 30 Capacity in ml 1.5 2.0 1 3 4

Ø × L in mm 13×90 13×75 16×75 16×100 26×95 Ø × L in mm 11×38 6×45 10×60 12×60

rotor
Cat. No. 1624

carrier
Cat. No. 1366

Cat. No. 1741 1742 1369 1745 Cat. No. 5277 1357 1327 1326

boring Ø × L in mm 14.6×78 17.6×78 17.6×74 26×78 boring Ø × L in mm 11.5×38 6.5×23 10.5×23 12.5×44

Tubes per rotor 40 28 16 8 Tubes per rotor 36 120 48

Max. RCF 2,504 2,379 2,361 2,504 Max. RCF 2,021 2,003 1,986

Radius in mm 140 133 132 140 Radius in mm 113 112 111

run-up in sec 20 run-up in sec 20

run-down in sec, braked 20 run-down in sec, braked 20

Temperature in oC -2 Temperature in oC -2

+0701
+0701

with
decanting aid

+0716

+0716

with
decanting aid

روتور چهارشاخه 90 درجه، 4.000 دور بر دقیقه
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Swing-out rotor, 4-place 

Cat. No. (without carriers) 1624

Capacity in ml 1.5 2.0 1 3 5/6/7 9 15 25 50 94 100 1.1-1.4 2.7-5 2.6-4.9 4-8.5

Ø × L in mm 11×38 6×45 10×60 12×75/82/100 14×100 17×100 24×100 34×100 38×102 44×100 8×66 11×66/92 13×65/90 15×75/92

carrier
Cat. No. 1481 rubber

insert

Cat. No. 1351 1339 1343 1383 1329 1330 1331 1396 0761 1457 1383 1459

boring Ø × L in mm 11.2×38 6.5×34 10.5×43 13.4×48 17.6×91 25.2×87 35.2×87 38.5×92 45.6×98 9×47 13.4×48 15.6×47

Tubes per rotor 20 108 36 20 16 4 28 20 16

Max. RCF 2,504 2,647 2,683 2,612 2,594 2,486 2,469 2,665 2,612 2,630 2,612 2,630

Radius in mm 140 148 150 146 145 139 138 149 146 147 146 147

run-up in sec 20

run-down in sec, braked 20

Temperature in oC -2

Capacity in ml 9-10 10 1.6-7 4-10 15 50 12 25 30 50 10 30 50 85 30

Ø × L in mm 16×92 15×102 13×75/100 16×75/100 17×120 29×115 17×100 25×90 25×110 29×115 16×80 26×95 29×107 38×106 44×105

carrier
Cat. No. 1481

chrome
bath tube

rubber
insert

Cat. No. 1329 1329 1383 1348 1347 1384 6311 1363 1365 6318 1348 4417 4416 1396 0765

boring Ø × L in mm 17.6×91 13.4×48 16.5×56 17×90 30×90 17×80 26×72 26×80 29.5×80 16.5×56 26×83 29×93 38.5×92 45.9×98

Tubes per rotor 16 20 16 4 16 4

Max. RCF 2,594 2,719 2,612 2,576 2,719 2,397 2,719 2,576 2,504 2,683 2,665 2,594

Radius in mm 145 152 146 144 152 134 152 144 140 150 149 145

run-up in sec 20

run-down in sec, braked 20

Temperature in oC -2

Cat. No.1492

Cat. No.1492

   90o

n= 4,000 min-1

max.RCF  2,719

روتور چهارشاخه 90 درجه، 4.000 دور بر دقیقه
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Swing-out rotor, 4-place    

Cat. No. (without carriers) 1494

Capacity in ml 5 2.6-3.4 4.9 1.6-5 4 - 7 7 4.5-5 15 8.5 - 10 9-10 4 - 7

Ø × L in mm 12×75 13×65 13×90 13×75 13×100 12×100 11×92 17×100 16×100 16×92 16×75

carrier
Cat. No. 1427

Cat. No. 1732 5230 5231 5271

boring Ø × L in mm 13.4×58 12.4×87 17.8×87 17×66

Tubes per rotor 32 48 24 20

Max. RCF 4,025 3,941 3,969

Radius in mm 144 141 142

run-up in sec 32

run-down in sec, braked 32

Temperature in oC -2

Capacity in ml 1.5 2.0 5 6 7 9 15 1.6-5 4-7 4-7 8.5-10 15 50 50

Ø × L in mm 11×38 12×75 12×82 12×100 14×100 17×100 13×75 13×100 16×75 16×100 17×120 29×115 29×115

carrier
Cat. No. 1425  

Cat. No. 1444 1438 1434 1431 1438 1441 1442 1443 1737

boring Ø × L in mm 11.5×38 13.4×50 12.7×60 17.5×84 13.4×50 16.5×50 17×90 30×90 30×90

Tubes per rotor 36 28 48 28 4

Max. RCF 3,885 3,913 4,081

Radius in mm 139 140 146

run-up in sec 32

run-down in sec, braked 32

Temperature in oC -2

RST )Rapid Serological Test(

 

Cat. No. 1480 A

boring L × W in mm 74.8 × 4 

Tubes per rotor 16

Max. RCF 2,515

Radius in mm 90

run-up in sec 42

run-down in sec, braked 32

Temperature in oC -2

     90o

n= 5,000 min-1

max.RCF  4,193

carrier
Cat. No. 1480

روتور چهارشاخه 90 درجه، 5000 دور بر دقیقه
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Cat. No. (without carriers) 1324

Capacity in ml 4-5.5 4-7 9 9-10 10 12 15 15 50 50

Ø × L in mm 15x75 16x75 14x100 16x92 15x102 17x100 17x100 17x120 29x115 29x115

carrier
Cat. No. 1398

Cat. No. 1482A 1483A 1484 1484 
1)

boring Ø × L in mm 17.5x81 17x100 30x98

tubes per rotor 16 16 4

max. RCF 2,875 3,034 3,192 3,305 3,260

radius in mm 127 134 141 146 144

run-up in sec 37

run-down in sec, braked 39

Temperature in oC -2

+2 x 0716 + 0716

 Standard capillaries,
heparinised Basic Self-sealing and mylar-coated

rotor
Cat. No. 1650

Sealing putty

Cat. No. 2077 -

boring Ø × L in mm -

capillaries per rotor 24

Max. RCF 21,382

Radius in mm 85

run-up in sec 12

run-down in sec, braked 12

Temperature in oC -1

      90o 
n = 4,500 min-1

max. RCF 3,328
n = 15,000 min-1

max. RCF 21,382

  Swing-out rotor, 4-place Hematocrit rotor, 24-place

Cat. No. 1650

Cat. No. 8005

روتور چهارشاخه 90 درجه، 4.500 دور بر دقیقهروتور هماتوکریت، 15.000 دور بر دقیقه
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Angle rotor, 12-place Angle rotor, 6-place

Cat. No. 1613 Cat. No. 1620A

Capacity in ml 4 5 6 15 1.1-1.4 2.6-3.4 2.7-3 4.5-5 4.9 7.5-10 10 1.6-5 4-7 8-10 15

Ø × L in mm 10×88 12×75 12×82 17×100 8×66 13×65 11×66 11×92 13×90 15/16×92 15×102 13×75 13×100 16×100/125 17×120

rotor
Cat. No. 1613

 

Cat. No. 6305 1054-A - 1054-A - 1054-A 1058 -

boring Ø × L in mm 11.5×67.5 13.5×60 17.7×88 13.5×60 17.7×88 13.5×60 13.5×79 17.7×88

Tubes per rotor 12 12 12 12 6 6

Max. RCF 3,502 3,300 4,146 3,300 4,146 3,300 4,146

Radius in mm 87 82 103 82 103 82 103

run-up in sec 15

run-down in sec, braked 15

Temperature in oC -5

Capacity in ml 1.5 2.0 15 50 75 94 7.5-8.5 9-10 10 8.5-10 15 50 10 30 50 85

Ø × L in mm 11×38 17×100 34×100 35×105 38×102 15×92 16×92 15×102 16×100 17×120 29×115 16×80 26×95 29×107 38×106

rotor
Cat. No. 1620A

Cat. No. 1449 1451 1463 - 1451 1466 1454 1646 1448 1447 1446 -

boring Ø × L in mm 11.4×39 17.5×92 35×89 38.6×90.2 17.5×92 17×106 29.8×97 - 16.5×74 26×85 29×92 38.6×90.2

Tubes per rotor 24 6 6 6 6 6 6 6 12 6

Max. RCF 9,237 8,784 9,327 9,509 8,784 8,965 8,784 8,603 9,056 9,509

Radius in mm 102 97 103 105 97 99 97 95 100 105

run-up in sec 30

run-down in sec, braked 30

Temperature in oC -2

      35o

n = 6,000 min-1

max. RCF 4,146

      35o

n = 9,000 min-1

max. RCF 9,509

روتور مخروطی 35 درجه، 6.000 دور بر دقیقهروتور مخروطی 35 درجه، 9.000 دور بر دقیقه
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 Angle rotor, 12-place

       35o 
n = 12,000 min-1

max. RCF 16,582

Cat. No.  1615

Capacity in ml 4 5 6 15 1.1-1.4 2.6-3.4 2.7-3 4.5-5 4.9 7.5-10 10 1.6-5 4-7 8-10 15

Ø × L in mm 10×88 12×75 12×82 17×100 8×66 13×65 11×66 11×92 13×90 15/16×92 15×102 13×75 13×100 16×100/125 17×120

rotor
Cat. No. 1615

 

Cat. No. 6305 1054-A - 1054-A - 1054-A 1058 - 1647

boring Ø × L in mm 11.5×67.5 13.5×60 17.7×88 13.5×60 17.7×88 13.5×60 13.5×79 17.7×88 17×104

Tubes per rotor 12 12 12 12 6 6

Max. RCF 14,006 13,201 16,582 13,201 16,582 13,201 16,582 16,582 15,455

Radius in mm 87 82 103 82 103 82 103 103 96

run-up in sec 40

run-down in sec, braked 40

Temperature in oC -1

Capacity in ml 0.2 0.2

Ø × L in mm 6×18 -

Cat. No. - PCR strips

rotor
Cat. No. 160P

Cat. No. -

boring Ø × L in mm 6.5×20

Tubes per rotor 48                     6×8

Max. RCF 20,817

Radius in mm 95

run-up in sec 39

run-down in sec, braked 44

Temperature in oC -2
* روتور160P فقط در سانتریفوژهای یخچال دار قابل استفاده می باشد.

Cat. No.   160P

      45o 
n = 14,000 min-1

max. RCF 20,817

Angle rotor, 6-place, for PCR strips*     

Cat. No. 8008

روتور مخروطی 35 درجه، 12.000 دور بر دقیقهروتور استریپ 45 درجه، 14.000 دور بر دقیقه
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Cat. No. 1420-A                                                       Cat. No. 200 P

       40o

n = 15,000 min-1

max. RCF 21,382

      40o

n = 20,000 min-1

max.RCF  25,938

Capacity in ml 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2.0

Ø × L in mm 6×18 6×45 8×30 8×45 11×38

rotor
Cat. No. 1420-A

Cat. No. 2024 2023 - -

boring Ø × L in mm 6.2×40 8.2×40 11.2×40

Tubes per rotor 24

Max. RCF 21,382

Radius in mm 85

run-up in sec 25

run-down in sec, braked 25

Temperature in oC -2

Capacity in ml 0.2 0.5 1.5 2.0

Ø × L in mm 6×18 8×30 11×38

rotor
Cat. No. 200P

Cat. No. 2024 2023 - -

boring Ø × L in mm 6.2×40 8.2×40 11.2×40

Tubes per rotor 12

Max. RCF 25,938

Radius in mm 58

run-up in sec 25

run-down in sec, braked 25

Temperature in oC -1

Cat. No. 8006

Cat. No. 8009

Angle rotor, 12-place*     Angle rotor, 24-place

* روتور200P فقط در سانتریفوژهای سری Premium  قابل استفاده می باشد.

روتور مخروطی 40 درجه، 15.000 دور بر دقیقهروتور مخروطی 40 درجه، 20.000 دور بر دقیقه
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Disposable cyto chambers

Cat. No. 1531 1530 1535

Filter cards/seals

Cat. No. 1531F 1530F 1535F

Chambers per rotor 12

Max. RCF 470

run-up in sec 20

run-down in sec, braked 20

Temperature in oC -2

       90o

n = 4,000 min-1

max.RCF  2,218

Cat. No. 1460

D x W x H in mm 86×128×15/17.5 86×128×22 86×128×44.5 86×128×46 86×128×83 59×84×11 82×124×20 -

Capacity in ml 0.2

rotor
Cat. No. 1460

Cat. No. 1453 - A

boring Ø × L in mm - - -

Tubes per rotor 10 8 6 2 2 2 4 2 24×8

Max. RCF 2,218

Radius in mm 124

run-up in sec 39

run-down in sec, braked 39

Temperature in oC -2

Cat. No. JC 301P

Swing-out rotor, 12-placeSwing-out rotor, 2-place

      90o

n = 2,000 min-1

max.RCF  470

روتور پلیت االیزا 90 درجه، 4.000 دور بر دقیقهروتور سیتولوژی 90 درجه، 2.000 دور بر دقیقه
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    امکان استفاده انکوباتور مستقل و توأم با شیکر
    طراحی زیبا و کاربری آسان )دارای صفحه نمایش LCD رنگی بزرگ(

    قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی 
    قابلیت تنظیم شیب رسیدن به دمای تنظیمی گرمایش و سرمایش 

    قابلیت رسم نمودار زمان - دما
    مجهز به سیستم ایمنی ثانویه جهت جلوگیری از افزایش یا کاهش بی رویه ی دما و از بین رفتن نمونه ها

    دارای درب دوم شیشه ای به منظور جلوگیری از تغییر دما و مشاهده شیکر و نمونه های موجود در محفظه آزمایش
    بدنه ی داخلی از جنس استیل ضد زنگ

    مجهز به کنترل میکروپروسسور به منظور کنترل دقیق دما 
    دارای سیستم سیرکوالسیون به منظور همگن نمودن دمای نقاط مختلف محفظه ی آزمایش با قابلیت تنظیم سرعت

    سیستم ایزوالسیون دوجداره به منظور کاهش افت دما و بازدهی باالتر 
Non - Cut  سیستم سرمایش با مکانیزم    

    دارای دو عدد سینی از جنس استیل ضد زنگ با قابلیت تغییر فاصله طبقات
    دارای مکانیزم مکانیکی به منظور حفظ تعادل طبقات در زمان بارگذاری نامتقارن

    قابلیت اتصال به کامپیوتر 
    دارای سوکت برق داخلی )به سفارش مشتری(

    مشخصات شیکر
    دارای سیستم دورانی بی صدای شیکر

    محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش 
    دارای تعادل مناسب در هنگام کار، به دلیل مرکز ثقل پایین دستگاه

    امکان استفاده از ارلن گیر یا صفحه اصطکاکی جهت قرارگیری ظروف
    امکان هم زدن سیاالت به روش خطی یا اوربیتالی )مطابق سفارش مشتری(

PIT053RS انکوباتور شیکردار
ایجاد شرایط مطلوب انکوباسیون با قابلیت همزدن

بهینـه  انکوباسـیون  قابلیـت  بـا   PIT053RS انکوباتـور 
عمـده  رفـع  بـرای  رشـد،  بـر  موثـر  پارامترهـای  ایمـن  و 
صنایـع  بیوتکنولـوژی،  میکروبیولـوژی،  آزمایشـات  نیازهـای 
می باشـد. ایـده آل  تحقیقاتـی  موسسـات  و   غذایـی 
ایـن انکوباتـور دارای محـدوده دمایـی از  ۵ -  الـی 100  درجه 
سـانتی گراد بـا دقـت دمایـی C°0/1 ± بـوده و بـه منظـور 
همگن سـازی دما در تمامی نقاط محفظـه آزمایش، الکتروفن 
بـا قابلیـت تنظیم سـرعت، درون دسـتگاه تعبیه شـده اسـت. 
انکوباتـور شـیکردار .P.I.T بـا ترکیـب دو تکنولـوژی دمایـی 
پیشـرفته، دسـتیابی بـه بهتریـن کنتـرل دمایـی را بـا امکان 

اختالط سیاالت امکان پذیر نموده است، به نحوی که گرمایش 
و سـرمایش، کنتـرل دقیق دما و ریکاوری سـریع دما بعد از باز 
و بسـته نمـودن درب دسـتگاه را میسـر می نمایـد. همچنین 
ایـن انکوباتـور دارای درب شیشـه ای ثانویـه جهـت مشـاهده 
شـیکر و نمونه هـای موجـود در محفظه آزمایش می باشـد که 
موجـب جلوگیری از تبادل گرمایی و تسـریع بازگشـت دما به 
میـزان تعییـن شـده در هنگام باز و بسـته نمـودن درب اصلی 
می گـردد. ایـن انکوباتـور دارای قابلیت هـای گسـترده ای بـه 
منظـور برنامه دهـی روزانه و هفتگی می باشـند و تقریبـاً بدون 

هیـچ محدودیتـی نیازهـای کاربـران را بـرآورده می نماید.

بدنه ی داخلی
از جنس استیل ضد زنگ

سیرکوالسیون
دمای همگن تمامی نقاط
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C° 100 + ۵-دامنه دمایی بدون شیکر
C° ۵0 + 4+دامنه دمایی همراه با شیکر

Lit ۵3حجم )بدون شیکر(
C°0/1±دقت دمایی

VAC 230 – 210ولتاژ
Hz ۵0فرکانس

W 400توان اسمی 
Kg 72 وزن تقریبی

ت فنـی انکوباتور
صا

شخ
م

اوربیتالی یا خطی )به سفارش مشتری(نحوه حرکت
mm 10دامنه حرکت سینی

kg 3حداکثر ظرفیت بارگذاری
W 4۵-10توان ورودی – خروجی موتور

VAC 230-210ولتاژ
Hz ۵0فرکانس

دائم کارزمان مجاز استفاده شده
rpm 220-20دامنه سرعت

دیجیتالنمایشگر سرعت
∞/۹۹:۵۹ - 0تایمر

دیجیتالنمایشگر تایمر
با محدودیت زمانی یا دائم کارنحوه عملکرد

mm × 2۹0 mm × 110 mm 2۹0ابعاد خارجی بدون سینی )ارتفاع×عرض×طول(
mm × 318 mm × 180 mm 34۵ابعاد خارجی با سینی )ارتفاع×عرض×طول(

60 %حداکثر رطوبت نسبی مجاز
kg 8وزن تقریبی

شیکر
ت فنی 

صا
شخ

م

ابعاد خارجیابعاد داخلیایران کد
2832200۵73800003330 mm × 400 mm × 400 mm646 mm × 63۵ mm × 836 mm
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 دمای محیط الی  C˚ 100دامنه دما
C˚0/1 ±دقت دمایی

V 230 - 210ولتاژ
Hz ۵0فرکانس

W 4۵0حداکثرتوان
L ۵3حجم

Kg ۵2وزن تقریبی

ت فنـی
صا

شخ
م

PIT 053 انکوباتور کالسیک
100˚C ایجاد شرایط مطلوب انکوباسیون از دمای محیط تا

ایمن  و  بهینه  انکوباسیون  قابلیت  با   PIT053 انکوباتور 
نیازهای  عمده  رفع  برای  رشد،  بر  موثر  پارامترهای 
و  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی،  میکروبیولوژی،  آزمایشات 

موسسات تحقیقاتی ایده آل می باشد.
 این انکوباتور دارای محدوده دمایی از دمای محیط تا 100
 درجه سانتی گراد با دقت دمایی C˚0/1 ± می باشد و به منظور
آزمایش، محفظه ی  نقاط  تمامی  در  دما   همگن سازی 
تعبیه دستگاه  درون  سرعت،  تنظیم  قابلیت  با   الکتروفن  

دارای درب شیشه ای انکوباتور  این  است. همچنین   شده 
محفظه در  موجود  نمونه های  مشاهده  جهت   ثانویه 
تبادل گرمایی از   آزمایش می باشد که موجب جلوگیری 
هنگام در  شده  تعیین  میزان  به  دما  بازگشت  تسریع   و 
انکوباتورها این  می گردد.  اصلی  درب  نمودن  بسته  و   باز 
 دارای قابلیت های گسترده  ای به منظور برنامه دهی روزانه و
 هفتگی می باشند و تقریبا بدون هیچ محدودیتی نیازهای

کاربران را برآورده می  نمایند.

ابعاد خارجیابعاد داخلیایران کد
2832200۵73800001330 mm × 400 mm × 400 mm 646 mm × 63۵ mm × 836 mm

 طراحی زیبا و کاربری آسان )دارای صفحه نمایش LCD بزرگ(
 قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی 

 قابلیت تنظیم شیب رسیدن به دمای تنظیمی گرمایش
 قابلیت رسم نمودار زمان_ دما

 مجهز به سیستم ایمنی ثانویه جهت جلوگیری از افزایش یا کاهش بی  رویه ی دما و از بین رفتن نمونه ها
 دارای درب شیشه ای ثانویه به منظور جلوگیری از تغییر دما و مشاهده ی نمونه های موجود در محفظه آزمایش

 بدنه ی داخلی از جنس استیل ضد زنگ
 مجهز به کنترل میکروپروسسور به منظور کنترل دقیق دما 

 دارای سیستم سیرکوالسیون به منظور همگن نمودن دمای نقاط مختلف محفظه ی آزمایش با قابلیت تنظیم سرعت
 سیستم ایزوالسیون دوجداره به منظور کاهش افت دمایی و بازدهی باالتر 

 دارای دو عدد سینی استیل ضد زنگ با قابلیت تغییر فاصله طبقات
 دارای مکانیزم مکانیکی به منظور حفظ تعادل طبقات در زمان بارگذاری نامتقارن

 قابلیت اتصال به چاپگر و کامپیوتر )به سفارش مشتری(
 دارای سوکت برق داخلی )به سفارش مشتری(

بدنه ی داخلی
از جنس استیل ضد زنگ

سیرکوالسیون
دمای همگن تمامی نقاط
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PIT 053R انکوباتور یخچال دار

C + 100˚C˚۵-دامنه دما
C˚0/1 ±دقت دمایی

V 230 - 210ولتاژ
Hz ۵0فرکانس

W 6۵0حداکثرتوان
L ۵3حجم

Kg 72وزن تقریبی

ت فنـی
صا

شخ
م

100˚C ۵- تا˚C ایجاد شرایط مطلوب انکوباسیون از دمای
ایمن  و  بهینه  انکوباسیون  قابلیت  با   PIT053R انکوباتور 
پارامترهای موثر بر رشد، برای رفع عمده نیازهای آزمایشات 
موسسات  و  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی،  میکروبیولوژی، 

تحقیقاتی ایده آل می باشد.
درجه  الی100   -۵ از  دمایی  محدوده  دارای  انکوباتور  این 
منظور  به  و  می باشد   ±0/1˚C دمایی  دقت  با  سانتی گراد 
آزمایش،  محفظه ی  نقاط  تمامی  در  دما  همگن سازی 
تعبیه  دستگاه  درون  سرعت،  تنظیم  قابلیت  با  الکتروفن  
دو  ترکیب  با   P.I.T. یخچال دار  انکوباتور  است.  شده 
کنترل  بهترین  به  دستیابی  پیشرفته،  دمایی  تکنولوژی 

دمایی را امکان پذیر نموده است، به نحوی که گرمایش و 
سرمایش، کنترل دقیق دما و ریکاوری سریع دما بعد از باز 
و بسته نمودن درب دستگاه را میسر می نماید. همچنین 
ثانویه جهت مشاهده  انکوباتور دارای درب شیشه ای  این 
نمونه های موجود در محفظه آزمایش می باشد که موجب 
جلوگیری از تبادل گرمایی و تسریع بازگشت دما به میزان 
تعیین شده در هنگام باز و بسته نمودن درب اصلی می گردد. 
منظور  به  گسترده  ای  قابلیت های  دارای  انکوباتورها  این 
برنامه دهی روزانه و هفتگی می باشند و تقریبا بدون هیچ 

محدودیتی نیازهای کاربران را برآورده می  نمایند.

ابعاد خارجیابعاد داخلیایران کد
2832200۵73800002330 mm × 400 mm × 400 mm 646 mm × 63۵ mm × 836 mm

 طراحی زیبا و کاربری آسان )دارای صفحه نمایشLCD بزرگ(
 قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی 

 قابلیت تنظیم شیب رسیدن به دمای تنظیمی گرمایش و سرمایش
 قابلیت رسم نمودار زمان_ دما

 مجهز به سیستم ایمنی ثانویه جهت جلوگیری از افزایش یا کاهش بی  رویه ی دما و از بین رفتن نمونه ها
 دارای درب شیشه ای ثانویه به منظور جلوگیری از تغییر دما و مشاهده ی نمونه های موجود در محفظه آزمایش

 بدنه ی داخلی از جنس استیل ضد زنگ
 مجهز به کنترل میکروپروسسور به منظور کنترل دقیق دما 

 دارای سیستم سیرکوالسیون به منظور همگن نمودن دمای نقاط مختلف محفظه ی آزمایش با قابلیت تنظیم سرعت
 سیستم ایزوالسیون دوجداره به منظور کاهش افت دمایی و بازدهی باالتر 

Non - Cut  سیستم سرمایش با مکانیزم 
 دارای دو عدد سینی استیل ضد زنگ با قابلیت تغییر فاصله طبقات

 دارای مکانیزم مکانیکی به منظور حفظ تعادل طبقات در زمان بارگذاری نامتقارن
 قابلیت اتصال به چاپگر و کامپیوتر )به سفارش مشتری(

 دارای سوکت برق داخلی )به سفارش مشتری(

بدنه ی داخلی
از جنس استیل ضد زنگ

سیرکوالسیون
دمای همگن تمامی نقاط
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ت فنـی
صا

شخ
م

شیکر روتاتور
ترکیب و هم زدن گستره وسیعی از سیاالت
مصارف  جهت   PIT10LO مدل  روتاتور  شیکر  دستگاه 
عمومی و تخصصی می باشد. دستگاه مزبور از تجهیزات اولیه 
انواع آزمایشگاه ها از جمله تشخیص طبی، صنعت نفت، صنایع 
غذایی، آموزشی، شیمی و ... می باشد. این وسیله به دلیل 

مشخصات فنی مناسب از جمله ظرفیت باال و لوازم جانبی 
متنوع، امکان ترکیب و هم زدن گستره وسیعی از سیاالت 
را فراهم نموده و پاسخگوی بسیاری از آزمایش های مرتبط 

می باشد.

ابعاد خارجی )mm(             کد کاال مدلایران کد

PIT10LOAS 260.1430 × 420 × 210شیکر روتاتور با سینی یونـیورسال2831200۵7380002۵
PIT10LOAS 260.5430 × 420 × 210شیکر روتاتور با سینی قیف جداکننده2831200۵73800026
PIT10LOAS 260.3410 × 420 × 110شیکر روتاتور با سینی پتری دیش2831200۵73800027
AS 260.3410 ×370 × 33سینی پتری دیش2838100۵73800001
AS 260.1 42۵ ×334 × 13۵سینی یونـیورسال2838100۵73800002

AS 260.5 42۵ ×334 × 13۵سینی قیف جداکننده2838100۵73800003       

 طراحی زیبا و ارگونومیک
 دارای سیستم دورانی بی صدا

 دارای صفحه نمایش دیجیتال
 محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

 دارای تعادل مناسب در هنگام کار، به دلیل مرکز ثقل پایین دستگاه
 امکان نصب سینی های متنوع جهت ظروف مختلف

 قابلیت اتصال به کامپیوتر
 امکان هم زدن سیاالت به روش های خطی یا اوربیتالی )مطابق سفارش مشتری(

اوربیتالی یا خطی )به سفارش مشتری(
10 mm

kg 7/۵ )تابعی از سرعت(

10 – 4۵ W
210 – 230 VAC

۵0 Hz

دائم کار
20 – ۵00 rpm

دیجیتال
0 - ۹۹:۵۹'/ ∞

دیجیتال
با محدودیت زمانی یا دائم کار

۵ - ۵0  °C
%  80 
۹ kg

نحوه حرکت
دامنه حرکتي سیني

حداکثر ظرفیت بارگذاري
توان ورودي - خروجي موتور حداکثر

ولتاژ
فرکانس

زمان مجاز استفاده
دامنه سرعت

نمایشگر سرعت
تایمر

نمایشگر تایمر
نحوه عملکرد

دمای مجاز محیط
حداکثر رطوبت نسبی  مجاز

وزن تقریبی

سینی پتری دیش

سینی یونیورسال

سینی قیف جداکننده
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ت فنـی

صا
شخ

م

شیکر میکروپلیت
ترکیب و هم زدن گستره وسیعی از مایعات درون میکروپلیت ها

و  طراحی   PIT3.0 مدل  میکروپلیت  شیکر  دستگاه 
عمومی  کاربردهای  پل ایده آل تجهیز، جهت  تولید شرکت 
اولیه  تجهیزات  از  مزبور  دستگاه  باشد.  می  تخصصی  و 
انواع آزمایشگاه ها از جمله تشخیص طبی، صنایع نفت  و 

پتروشیمی، صنایع غذایی، آموزشی، شیمی و ... می باشد.
شیکر میکروپلیت مدل PIT 3.0 امکان ترکیب و  هم زدن 
فراهم  را  ها  میکروپلیت  درون  مایعات  از  وسیعی  گستره 

نموده و پاسخگوی آزمایش های مرتبط می باشد.

ابعاد خارجی )mm( کد کاالایران کد
2831200۵73800021PIT 3.0420 × 360 × 10۵

  دامنه ی چرخش از 80 الی 1100 دور در دقیقه
  دارای 6 بخش برای قرارگیری انواع پلیت

  دارای سیستم دورانی بی صدا
  دارای صفـحه ی نمــایش دیجیتال 

  دارای تعادل مناسب در هنگام کار
  طراحی زیبا و ارگونومیک

  قابلیت اتصال به کامپیوتر 
  محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

اوربیتالی
3 mm

6
10 - 4۵ W

210 - 230 VAC

۵0 Hz

  بدون محدودیت
80 - 1100  rpm

دیجیتال
0 - ۹۹:۵۹'/ ∞

دیجیتال
با محدودیت زمانی یا دائم کار

۵ - ۵0 °C

% 80
7 kg   

نحوه حرکت
دامنه حرکتي سیني

تعداد میکروپلیت قابل بارگذاری )تابعی از سرعت(
توان ورودی - خروجی موتور حداکثر

ولتاژ
 فرکانس

زمان مجاز استفاده
دامنه سرعت

نمایشگر سرعت
تایمر

نمایشگر تایمر
نحوه عملکرد

دمای مجاز محیط
حداکثر رطوبت نسبی مجاز

وزن تقریبی
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راکرشیکر 
ترکیب و هم زدن سیاالت در گستره وسیعی از ظروف

ابعاد خارجی )mm(کد کاالمدلایران کد
 2831200۵73800024PIT16DPIT16D420 × 360 × 130

 دامنه ی چرخش از ۵ الی 80 دور در دقیقه
 دارای سیستم مکانیکی بی صدا

 طراحی زیبا و ارگونومیک
 دارای صفحه نمایش دیجیتال

 محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش
 دارای تعادل مناسب در هنگام کار

 قابلیت اتصال به کامپیوتر )به سفارش مشتری(
 امکان هم زدن سیاالت به روش االکلنگی

االکلنگینحوه حرکت
16دامنه حرکتی سینی )درجه(

kg ۵حداکثر ظرفیت بارگذاری متقارن
W 4۵ - 10توان ورودی – خروجی موتور

VAC 230 – 210ولتاژ 
Hz ۵0فرکانس  

بدون محدودیتزمان مجاز استفاده
rpm 80 – ۵دامنه سرعت

دیجیتالنمایشگر سرعت
mm 130×360×420ابعاد خارجی )ارتفاع×عرض×طول(

∞/ '۹۹:۵۹ – 0تایمر
دیجیتالنمایشگر تایمر
 با محدودیت زمانی یا دائم کارنحوه عملکرد

C° ۵0 – ۵دمای مجاز محیط
Kg 8/8وزن تقریبی

ت فنی
صا

شخ
م

دســتگاه راکر شــیکر مدل PIT16D طراحی و تولید شــرکت پل ایده آل تجهیز، جهت مصارف عمومی و تخصصی 
می باشد. دستگاه مزبور از تجهیزات اولیه انواع آزمایشگاه ها از جمله تشخیص طبی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع 
غذایی، آموزشی، شیمی و … می باشد. راکرشیکر مدل PIT16D با ظرفیت مناسب، امکان ترکیب و هم زدن سیاالت 

در گستره وسیعی از ظروف را فراهم نموده و پاسخگوی بسیاری از آزمایش های مرتبط می باشد.
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میکسر هماتولوژی .P.I.T شش کاناله بوده و مناسب برای 
مخلوط نمودن انواع نمونه های خونی، نمونه های ویسکوز، 
سوسپانسیون ها و ... می باشــد. از ویژگی های عملکردی 
ایــن دســتگاه می  توان بــه حرکت همزمــان به صورت 
چرخشــی و قائم غلتک ها اشــاره نمود. ابعاد غلتک ها و 
فاصله ی بین آن ها به گونه ای طراحی شــده اســت که 

می تــوان انواع مختلفــی از لوله هــا و بطری ها را برای 
مخلــوط نمودن بر روی آن قــرار داد. جهت جمع آوری 
آســان وحفظ پاکیزگی در صورت ریختن ناگهانی نمونه، 
در زیر غلتک ها، ســینی محافظ قابل شستشــویی تعبیه 
شده اســت. بدنه و رنگ میکسر هماتولوژی در برابر اکثر 
اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.

mm 20~دامنه حرکت قائم
mm × ф 32 mm 320 ابعاد غلتک ها )قطر × طول(

60 دور در دقیقهسرعت چرخش
 V 220ولتاژ

 Hz ۵0فرکانس
 W 20حداکثرتوان 
 Kg 6/6وزن تقریبی

ت فنی
صا

شخ
م

میکسر هماتولوژی )رولر میکسر(
مخلوط نمودن و یکنواخت نگه داشتن سوسپانسیون هاي آزمایشگاهي

ابعاد دستگاهکد کاالایران کد
2831200۵73800004PITR6B۵00 mm × 260 mm × 120 mm
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ابعاد دستگاهکدکاالایران کد
2831200۵73800028PIT090CR6022۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm
2831200۵7380002۹PIT090CR1622۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm
2831200۵73800030PIT090CR822۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm
2831200۵73800013PIT090D12.2822۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm
2831200۵73800014PIT090D12.2522۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm
2831200۵7380001۵PIT090D12.1622۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm
2831200۵73800016PIT090D24.1222۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm
2831200۵73800017PIT090D36.1022۵ mm × 188 mm × 2۵0 mm

rpm 80-10دامنه سرعت چرخش 
º ۹0 -0 دامنه زاویه صفحه

V 230-210 ولتاژ
Hz ۵0فرکانس

توان W 10حداکثر
LCDنمایشگر

"۵۹ :'۹۹:۵۹ دامنه تایمر
C˚ 40-۵ دمای مجاز محیط 

80 %حداکثر رطوبت نسبی مجاز
Kg 6/۵وزن تقریبی 

ت فنـی
صا

شخ
م

PIT090 روتامیکس
هم زدن نمونه ها با و یسکوزیته های مختلف

دستگاه  روتامیکس PIT090 از تجهیزات پایه آزمایشگاهی 
مختلف  ویسکوزیته های  با  نمونه ها  زدن  هم  منظور  به 
می باشد. سرعت چرخش این دستگاه از 10 الی 80 دور 
در دقیقه قابل تنظیم بوده و کاربر به آسانی می تواند زاویه 
تغییر  درجه  تا ۹0   0 از  نیز  را  دورانی  قرارگیری صفحه 
اتصال روتورهای  قابلیت  این دستگاه  از ویژگی  های  دهد. 
دیسکی مختلف برای لوله ها در سایز های مختلف می باشد 
آزمایش  لوله های  محتویات  نمودن  مخلوط  امکان  که 

است.  آورده  فراهم  را  میلی لیتر   ۵0 تا  میلی لیتر   1/۵ از 
قبیل  از  ویژگی هایی  بودن  دارا  با   PIT090 روتامیکس 
تنظیم  قابلیت  و  لوله ها  سایز  و  حجم  گسترده ی  بازه ی 
مدت زمان و سرعت چرخش، ایده آل برای مصارف عمومی 
غیره  و  صنعتی  پزشکی، تحقیقاتی،  آزمایشگاه های  در 
می باشد. همچنین این دستگاه قابلیت قرارگیری در محیط 
سرد و انکوباتور )دمای بین ۵ الی 40 درجه سانتی گراد( 

را دارا می باشد. 

 طراحی زیبا و ارگونومیک
 دارای سیستم دورانی بی صدا

 قابلیت تنظیم مدت زمان و سرعت چرخش
)STOP امکان توقف اضطراری روتور )با فشردن دو بار پشت سر هم کلید 

 ایمنی صفحه نمایش در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش
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قابلیت تنظیم زمان چرخش

قابلیت تنظیم سرعت چرخش

قابلیت تنظیم زاویه روتور

نگهدارنده های متعدد برای لوله های مختلف

تنوع روتورها

حرکت چرخشی

روتورهای دیسکی
روتامیکس PIT090 دارای 8 روتور دیسکی جهت نگهداری انواع لوله های آزمایش از 1/۵ میلی  لیتر تا۵0 میلی لیتر می باشد.

جنس گیرهکد گیرهلوله مناسب / ظرفیتکد  روتورایران کد
2838۵00۵7380001۵CR60   فلزی-1/۵ میلی لیتر / 60 عدد
2838۵00۵73800016CR16   فلزی-1۵ میلی لیتر / 16 عدد
2838۵00۵73800017  CR8 فلزی-۵0 میلی لیتر / 8 عدد
2838۵00۵73800047DS10P1/۵ میلی لیتر /36 عدد   C10 پالستیکی
2838۵00۵73800046DS12P ۵ میلی لیتر / 24 عدد   C12 پالستیکی
2838۵00۵7380004۵DS16P1۵ میلی لیتر / 12 عدد   C16 پالستیکی
2838۵00۵73800044DS25P 30 میلی لیتر / 12 عدد   C25 پالستیکی
2838۵00۵73800043DS28P۵0 میلی لیتر / 12 عدد   C28 پالستیکی

CR8

DS28P

CR16

DS25P

DS12P

CR60

DS16P

DS10P
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rpm 80-10دامنه سرعت چرخش 
V 230-210 ولتاژ

Hz ۵0فرکانس
W 10حداکثر توان

LCDنمایشگر
"۵۹ :'۹۹:۵۹ دامنه تایمر

C˚ 40-۵ دمای مجاز محیط 
80 % حداکثر رطوبت نسبی مجاز 

Kg 8وزن تقریبی 

ت فنـی
صا

شخ
م

PIT180 روتامیکس
هم زدن نمونه ها با و یسکوزیته های مختلف

 دستگاه روتامیکس PIT180  از تجهیزات پایه آزمایشگاهی 
مختلف  ویسکوزیته های  با  نمونه ها  زدن  هم  منظور  به 
می باشد. سرعت چرخش این دستگاه از 10 الی 80 دور 
بر دقیقه قابل تنظیم می باشد. از ویژگی  های این دستگاه 
در  لوله ها  برای  مختلف  مربعی  روتورهای  اتصال  قابلیت 
سایز های مختلف است که امکان مخلوط نمودن محتویات 
لوله های آزمایش از 1/۵ میلی لیتر تا ۵0 میلی لیتر را فراهم 

آورده است. روتامیکس PIT180 با دارا بودن ویژگی هایی 
از قبیل بازه ی گسترده ی حجم و سایز لوله ها، بازه وسیع 
سرعت چرخش و قابلیت تنظیم مدت زمان چرخش، برای 
تحقیقاتی،  پزشکی،  آزمایشگاه های  در  عمومی  مصارف 
دستگاه  این  همچنین  می  باشد.  ایده آل  غیره  و  صنعتی 
قابلیت قرارگیری در محیط سرد و انکوباتور )دمای بین ۵ 

الی 40 درجه سانتی گراد( را دارا می باشد.
 طراحی زیبا و ارگونومیک

 دارای سیستم دورانی بی صدا
 قابلیت تنظیم مدت زمان و سرعت چرخش

)STOP امکان توقف اضطراری روتور )با فشردن دو بار پشت سر هم کلید 
 ایمنی صفحه نمایش در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

ابعاد دستگاهکدکاالایران کد
2831200۵73800031PIT180H48      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800032PIT180HM24      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800033PIT180HL24      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800034PIT180V32      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵7380003۵PIT180VM16      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800036PIT180VL16      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800006PIT180V16.12      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800007PIT180V32.10      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800008PIT180H24.28      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵7380000۹PIT180H24.25      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800010PIT180H24.16۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800011PIT180H24.12      ۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800012PIT180H64.10۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800018PIT180V16.28۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵7380001۹PIT180V16.25۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
2831200۵73800020PIT180V16.16۵20 mm × 22۵ mm × 2۵0 mm
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روتورهای مربعی
روتامیکس PIT180 دارای 16 روتور مربعی جهت نگهداری انواع لوله های آزمایش از 1/۵ میلی  لیتر تا۵0 میلی لیتر می باشد.

جنس گیرهکد گیرهلوله مناسب / ظرفیتکد  روتورایران کد
2838۵00۵73800018SH48فلزی-1/۵ میلی لیتر / 48 عدد
2838۵00۵7380001۹SHM24فلزی-1۵ میلی لیتر / 24 عدد
2838۵00۵73800020SHL24فلزی-۵0 میلی لیتر / 24 عدد
2838۵00۵73800021SV32 فلزی-1/۵ میلی لیتر / 32 عدد
2838۵00۵73800022SVM16فلزی-1۵ میلی لیتر / 16 عدد
2838۵00۵73800023SVL16 فلزی-۵0 میلی لیتر / 16 عدد
2838۵00۵73800032SH10P1/۵ میلی لیتر / 64 عدد   C10 پالستیکی
2838۵00۵73800033SV10P1/۵ میلی لیتر / 32 عدد   C10 پالستیکی
2838۵00۵73800034SH12P۵ میلی لیتر / 24 عدد   C12 پالستیکی
2838۵00۵7380003۵SV12P۵ میلی لیتر / 16 عدد   C12 پالستیکی
2838۵00۵73800036SH16P1۵ میلی لیتر / 24 عدد   C16 پالستیکی
2838۵00۵73800037SV16P1۵ میلی لیتر / 16 عدد   C16 پالستیکی
2838۵00۵73800038SH25P30 میلی لیتر / 24 عدد   C25 پالستیکی
2838۵00۵7380003۹SV25P30 میلی لیتر / 16 عدد   C25 پالستیکی
2838۵00۵73800040SH28P۵0 میلی لیتر / 24 عدد   C28 پالستیکی
2838۵00۵73800041SV28P۵0 میلی لیتر / 16 عدد   C28 پالستیکی

SHL24 SHM24 SH48 SVL16

SVM16 SV32 SH28P

SH10P

SV12PSV16P

SH12PSH16P

SV25P

SH25P

SV28P

SV10P
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تجهیزاتنمونهبرداریونمونهگیریجالولهای،جعبهنوکسمپلر،جعبهمیکروتیوبتجهیزاتآزمایشهایمیکروسکوپیورنگآمیزی دستگاهها

شیکر لوله
مخلوط نمودن مقادیر کم نمونه در آزمایشگاه

 از ویژگی هـای اصلـی شـیکر لولـه .P.I.T کـم مصـرف و 
کم حجـم بـودن آن اسـت و بـه گونـه ای طراحی شـده که 
با فشـار دادن لوله بر روي قسـمت فوقانِي دسـتگاه، شـیکر 
شـروع به کار می کنـد. انواع مختلف لولـه از قبیل لوله های 
نمونـه بـرداری، لوله هـای سـانتریفوژ، لوله های اپنـدروف و 
بـه طـور کلـي تمامـي لوله هایـي کـه حداکثـر قطـر آن ها  

میلی متر اسـت را می توان درون این دسـتگاه قـرار داد.   30
نـوع حرکت شـیکر اوربیتالی بـوده و با سـرعت 2600 دور 
در دقیقـه می چرخد. همچنین جنس و سـاختار بدنه ي آن  
باعث شـده در برابر اکثر اسـیدها و مواد شـیمیایی رایج در 

آزمایشـگاه ها نیز مقاوم باشـد. 

ابعاد )ارتفاع × قطر کف(کد کاالایران کد
2831200۵7380000۵LD8809 ф 10۵ mm × ۹0 mm

اوربیتالینوع حرکت
 ф 4/۵ mmدامنه حرکت اوربیتالی

g 100  وزن مجاز )به همراه لوله(
rpm 2600سرعت ثابت

o C 40+ ۵+دمای مجاز محیط
بدون کلید )با فشار در محل قرارگیری لوله(نوع عملکرد دستگاه

Hz ۵0فرکانس
g 800  وزن

ت فنـی 
صا

شخ
م

LCD - 2 × 16 کاراکترنمایشگر
mm × 13 mm 62 ابعاد نمایشگر

 V ۵ولتاژ
g 36۵  وزن

ت فنی
صا

شخ
م

کانتر هماتولوژی )شمارنده سلول هماتولوژی(
شمارش سلول های خونی و انجام محاسبات 
 P.I.T. )کانتر هماتولوژی )شــمارنده ســلول هماتولوژی
براساس اســتاندارهاي بین المللي ســاخته شده است و 
صفحه کلید آن دارای طراحی ارگونومیک می باشــد. این 
 Poly, Mono, Eos,  کانتــر داراي ده کلید شمارشــگر
Lymph, L.V.F, Myeto, Meta, Band, Baso, nRbc

بــراي پارامترهاي مورد نیاز در عملیات Diff مي باشــد. 
دســتگاه داراي هشــدار دهنده صوتــي، پــس از اتمام 
شمارش 100 ســلول ســفید خوني می باشد و در این 
زمان مي تــوان درصد پارامترهاي مــورد نظر را فقط با 

انتخاب کلید مورد نظر بدســت آورد. همچنین دستگاه 
به شــکلي طراحي گردیده که پس از رســیدن به 100 
سلول،  بصورت اتوماتیک دیگر شمارش صورت نمي گیرد. 
لذا در صورت فشــار دکمه بصورت سهوي در آمار خللي 
صــورت نخواهد گرفت. در عین حــال کاربر قادر خواهد 
بود درصد رتیکولوســیت و تعداد لوکوسیت هاي واقعي را 
 True و  %True Retic با اســتفاده از کلیدهاي کمکي

WBC استخراج نماید.  

ابعاد دستگاهکد کاالایران کد
2131۵20۵73800001RC90220۵ mm × 13۵ mm × ۵۵ mm



اطالعات تکمیلی
Supplementary Information



1۵3
1۵4

 چارت شناسایی کوکسی های گرم مثبت
جدول شناسایی گونه های استافیلوکوک ها

 چارت شناسایی باسیل های گرم منفی
 جدول شناسایی انتروباکتریاسه ها

146

144

144

 روش های استریل نمودن انواع پالستیک ها

تبدیل واحدهای اندازه گیری
محاسبه حجم

1۵2

147

1۵1

14۵

 نام های اختصاری، مقاومت دمایی و چگالی انواع پالستیک ها

 جدول مقاومت شیمیایی پالستیک ها
 مقاومت شیمیایی پالستیک ها نسبت به گروه های مواد

دفع و بازیافت پالستیک ها
14۵

143
141
13۹

 پاکسازی و نگهداری پالستیک ها

 نکاتی در مورد فرایند سانتریفوژ نمودن
نکات حجم برداری با سمپلر

روش های حجم برداری با سمپلر

 جدول ویژگی های اصلی باکتری های سودوموناس

جدول اطالعات مواد نگهدارنده و حمل نمونه های ادرار
 جدول طبقه بندی گونه های انتخاب شده از خانواده انتروباکتریاسه

1۵۵
1۵6

1۵۹

1۵7
1۵8

اطالعات تکمیلی
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روش های حجم برداری با سمپلر 

ــوس  ــتاندارد )Forward Pipetting( و معک ــوان از دو روش اس ــمپلرهای .P.I.P می ت ــط س ــرداری توس ــل حجم ب ــام مراح ــور انج ــه منظ ب
ــرداری معکــوس  ــی اســت و روش حجم ب ــرداری اســتاندارد، مناســب محلول هــای آب ــرد. روش حجم ب )Reverse Pipetting( اســتفاده ک

ــرار می گیــرد. ــرار مــورد اســتفاده ق ــا ف ــرای نمونه هــای خــاص ماننــد مایعــات ویســکوز و ی ب
جهت اطالع از روش حجم برداری مناسب برای نمونه های مختلف می توانید از جدول 1 کمک بگیرید.

مراحل حجم برداری به روش استاندارد
12345 وضعیت اولیه

توقف اول
توقف دوم

1. آماده ســازی: ســمپلر را بــه صــورت عمــودی نگــه داریــد. دکمــه ی حجم بــرداری ســمپلر را بــه آرامــی تــا توقف اول فشــار 
دهید. 

ــی  ــمپلر را به آرام ــرداری س ــه ی حجم ب ــد. دکم ــرو ببری ــه ف ــه داخــل نمون ــمپلر را ب ــوک س ــرداری: ن 2. حجم ب
رهــا کنیــد تــا در وضعیــت اولیــه قــرار گیــرد. یــک ثانیــه صبــر نماییــد تــا نمونــه، زمــان الزم بــرای رســیدن بــه 

داخــل نــوک ســمپلر را داشــته باشــد. 

 در حیــن حجم بــرداری بــا ســمپلر، همــواره ســمپلر را بــه صــورت عمــودی نگــه داریــد و ســعی کنیــد کــه نــوک 
ســمپلر بــا دیــواره ظــرف تمــاس پیــدا نکنــد.  )شــکل2(

 فشردن یا رها کردن دکمه ی سمپلر باید به آرامی و با سرعت یکنواخت صورت گیرد.

جدول 1. روش مناسب حجم برداری از نمونه های مختلف

شکل 1. حجم برداری به روش استاندارد

شــکل 2. عمــود نگــه داشــتن 
ســمپلر هنــگام حجم بــرداری

توضیحات روش مناسب مثالمحلول / ترکیب                             
____استانداردبافرها و محلول رقیق آب نمکمحلول های آبی

محلول های پروتئینی و اسید نوکلئیک، گلیسرول و محلول های ویسکوز
به منظور جلوگیری از ایجـاد حباب، حجم برداری از نمونه معکوستوئین 20 و40 و60 و80

را به آرامی انجام دهید.

به منظـور کاهـش اثـر تبخیـر، مراحـل حجم برداری و معکوسمتانول و هگزانترکیبات فرار
تخلیه  ی نمونه را به سرعت انجام دهید

هنگام حجم برداری و پس از تخلیه نمونه چند ثانیه مکث معکوس      سرم / خونمایعات بدن
کنید.

____استانداردDNA ژنومی و PCRمحلول های نوکلئوتیدی

14Carbonateترکیبات رادیواکتیو
 ³H-thymidine

____استاندارد

____استانداردH2SO4, HCI, NaOHاسید/ باز

____استاندارد____نمونه های سمی
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3.  تخلیــه نمونــه: نــوک ســمپلر را در زاویــه ای بیــن 10 الــی 4۵ درجــه نســبت بــه 
دیــواره ی ظــرف قــرار داده و ســپس دکمــه ی حجم بــرداری را تــا توقــف اول به ســمت 

پاییــن فشــار دهیــد. یــک ثانیــه مکث کنیــد. )شــکل 3(
 در صــورت مشــاهده ی قطــره بــر روی نــوک ســمپلر، پیــش از تخلیــه نمونــه، بــه 
دقــت نــوک ســمپلر را بــا پارچــه ی اســتریل و بــدون کــرک تمیــز نماییــد. توجــه 
کنیــد کــه پارچــه بــا خروجــی نــوک ســمپلر بــه هیــچ وجــه تمــاس پیــدا نکنــد 

ــه به طــور کامــل از دســت خواهــد رفــت. )شــکل 4( ــرا در این صــورت نمون زی

ــه ی  ــد، دکم ــرداری کنی ــه حجم ب ــان نمون ــاره از هم ــا دوب ــد ت ــر داری ــه در نظ ــدد: چنانچ ــرداری مج  حجم ب
ســمپلر را در وضعیــت توقــف اول نگــه داریــد و ســپس نــوک ســمپلر را بــه داخــل نمونــه فــرو بــرده و مراحــل 

2، 3 و 4 را مجــدداً تکــرار نماییــد.

ــا توقــف  ــرداری ســمپلر را ت ــه: دکمــه ی حجم ب 4. تکمیــل فرآینــد تخلیــه ی نمون
دوم فشــار دهیــد. بــا ایــن کار تمــام ذرات نمونــه از نــوک ســمپلر بــه بیــرون منتقــل 
ــواره ی ظــرف در  ــا دی ــوک ســمپلر ب ــه ن ــت ســمپلر را درحالی ک می شــود. در نهای

تمــاس اســت، از ظــرف خــارج نماییــد.

۵. اتمــام فرآینــد حجم بــرداری: دکمــه ی حجم بــرداری ســمپلر را رهــا کنیــد تــا بــه وضعیــت اولیــه بازگــردد. 
در نهایــت نــوک ســمپلر را بــا اســتفاده از دکمــه ی پــران نــوک ســمپلر دفــع نماییــد. )شــکل ۵(

مراحل حجم برداری به روش معکوس

1. آماده سازی: سمپلر را در وضعیت عمودی نگه دارید. دکمه ی حجم برداری سمپلر را به آرامی فشار دهید تا به توقف دوم برسد.

2. حجم بــرداری: نــوک ســمپلر را بــه داخــل نمونــه فــرو ببریــد. اجــازه دهیــد دکمــه ی حجم بــرداری ســمپلر بــه وضعیــت اولیــه بــاز گــردد. 
یــک ثانیــه صبــر کنیــد تــا نمونــه زمــان الزم بــرای ورود بــه داخــل نــوک ســمپلر را داشــته باشــد.

 در حیــن حجم بــرداری بــا ســمپلر، همــواره ســمپلر را بــه صــورت عمــودی نگــه داریــد و ســعی کنیــد کــه نــوک ســمپلر بــا دیــواره ظــرف 
تمــاس پیــدا نکنــد. )شــکل2(

 فشردن یا رها کردن دکمه ی سمپلر باید به آرامی و با سرعت یکنواخت صورت گیرد.

3. تخلیــه نمونــه: نــوک ســمپلر را در زاویــه ای بیــن 10 الــی 4۵ درجــه نســبت بــه دیــواره ی ظــرف قــرار دهیــد. ســپس دکمه ی حجم بــرداری 
را تــا توقــف اول بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد. یــک ثانیــه مکــث کنیــد.  )شــکل3(

 در صــورت مشــاهده ی قطــره بــر روی نــوک ســمپلر، پیــش از تخلیــه نمونــه، بــه دقــت نــوک ســمپلر را بــا پارچــه ی اســتریل و بــدون کــرک 
تمیــز نماییــد. توجــه کنیــد کــه پارچــه بــا خروجــی نــوک ســمپلر اصــاًل تمــاس پیــدا نکنــد زیــرا در ایــن صــورت نمونــه به طــور کامــل از دســت 

خواهــد رفــت. )شــکل4(

12345 وضعیت اولیه
توقف اول

توقف دوم

شــکل 3. زاویــه ی تخلیــه 
نمونــه

شکل ۵. دفع نوک سمپلر

شکل 6. حجم برداری به روش معکوس

شکل 4. پاک کردن نوک سمپلر
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4. تکمیــل فرآینــد تخلیــه ی نمونــه: مقــداری نمونــه در نــوک ســمپلر باقی مانــده اســت. بــا فشــردن دکمــه ی حجم بــرداری ســمپلر تــا توقــف 
دوم، ایــن مقــدار نمونــه را بــه ظــرف نمونــه بازگردانــده و یــا درون ظــرف پســماند تخلیــه نماییــد.

 حجم بــرداری مجــدد: چنانچــه در نظــر داریــد تــا دوبــاره از همــان نمونــه حجم بــرداری کنیــد، دکمــه ی ســمپلر را در وضعیــت توقــف اول 
نگــه داریــد و ســپس نــوک ســمپلر را بــه داخــل نمونــه فــرو بــرده و مراحــل 2 و 3 را مجــدداً تکــرار نماییــد.

۵. اتمــام فرآینــد حجم بــرداری: دکمــه ی حجم بــرداری ســمپلر را رهــا کنیــد تــا بــه وضعیــت اولیــه بــاز گــردد. در نهایــت نــوک ســمپلر را 
بــا اســتفاده از دکمــه ی پــران نــوک ســمپلر جــدا نماییــد. )شــکل ۵(

نکات حجم برداری با سمپلر  

به منظور افزایش دقت در حجم برداری:

ــد از آن  ــد داری ــه قص ــد ک ــه ای باش ــدار نمون ــا مق ــب ب ــر روی آن متناس ــده ب ــته ش ــی نوش ــم نام ــه حج ــد ک ــتفاده کنی ــمپلری اس  از س
حجم بــرداری کنیــد.

 از نوک سمپلرهای استاندارد و با کیفیت استفاده نمایید.

 هر نوک سمپلر را فقط جهت توزیع یک نمونه استفاده نمایید.

ــودی در  ــورت عم ــمپلر را به ص ــمپلر، س ــوک س ــال ن ــت اتص  جه
دســت نگــه داریــد. بــا اســتفاده از یــک فشــار عمــودی جزئــی ســمپلر 
را وارد نــوک ســمپلر کــرده و بــا یــک حرکــت دورانــی کوچــک، نــوک 

ســمپلر را متصــل نماییــد.  )شــکل 7(

 دقــت داشــته باشــید کــه هنــگام اتصــال نــوک ســمپلر، از اعمــال 
ــه ای خــودداری نماییــد. )شــکل 8( ــدازه و ضرب فشــار بیــش از ان

نــوک  اتصــال  شــکل 8. هنــگام 
ســمپلر، از فشــار بیــش از حــد 
ــد. ــودداری کنی ــه آن خ ــمپلر ب س

نــوک  اتصــال  جهــت   .7 شــکل 
ــی  ــت چرخش ــک حرک ــمپلر از ی س

اســتفاده نماییــد.

 پیــش از حجم بــرداری، مطمئــن شــوید کــه ســمپلر، نــوک ســمپلر، نمونــه و محیــط بــه 
تعــادل دمایی رســیده باشــند.

 نوک سمپلر را تا عمق مناسبی فرو ببرید. )به جدول 2 رجوع کنید.( 

 دقــت کنیــد کــه قبــل از اقــدام بــه حجم بــرداری حتمــاً نــوک ســمپلر را مرطــوب کنیــد. 
ــث  ــن کار باع ــد. ای ــی نمایی ــر و خال ــه پ ــه آن را از نمون ــل 3 مرتب ــه حداق بدین صورت ک

کاهــش میــزان اتــالف جــرم ناشــی از تبخیــر می شــود.

جدول2. راهنمای عمق غوطه وری نوک سمپلر
 عمق فرو بردن نوک سمپلر مقدار حجم برداری

0/1-1 µl1 mm

1-100 µl2-3 mm

101-1000 µl2-4 mm

1001-10,000 µl 3-6 mm
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 از روش مناسب حجم برداری استفاده کنید.
) به صفحه ی 141 رجوع کنید.( 

ــه ســمپلر، از دســتکش اســتفاده نمــوده و مــدت  ــه منظــور عــدم انتقــال گرمــای دســت ب  ب
ــل برســانید. ــه حداق زمــان در دســت داشــتن ســمپلر را ب

 همواره سمپلر را به صورت عمودی و بر روی پایه سمپلر قرار دهید. )شکل ۹(

صحیــح  نگهــداری   .۹ شــکل 
ــر  ــودی ب ــورت عم ــه ص ــمپلر ب س

پایــه ســمپلر  روی 

 هرگــز ســمپلر را هنگامــی کــه نــوک ســمپلر حــاوی نمونــه اســت، روی میــز قــرار ندهیــد، زیــرا در ایــن صــورت خطــر آســیب دیدگــی 
قطعــات داخلــی بــه دلیــل نفــوذ نمونــه بــه داخــل ســمپلر محتمــل اســت. )شــکل 10(

شکل 10. قرارگیری افقی سمپلر موجب نفوذ نمونه به داخل آن و آسیب قطعات داخلی می گردد.

پارامترهای موثر در دقت حجم برداری

جهت آگاهی از عوامل موثر بر دقت حجم برداری و میزان تاثیر هرکدام، به جدول 3 مراجعه نمایید.

جدول3. پارامترهای تاثیرگذار بر دقت حجم برداری

اقدامات اصالحیدرصد ایجاد خطاپارامترهای موثر بر دقت

از نوک سمپلرهای استاندارد و مناسب استفاده کنید.حدود %0/۵ الی %۵0نشتی نوک سمپلر و یا چفت نشدن مناسب نوک سمپلر روی سمپلر

هر نوک سمپلر را تنها یک بار استفاده نمایید.حدود  %4استفاده مجدد از نوک سمپلر

از نوک سمپلرهای باکیفیت استفاده نمایید.حدود %10نامناسب بودن ساختار نوک سمپلر )بی کیفیت بودن نوک سمپلر(

پیش از شروع حجم برداری نوک سمپلر را مرطوب نمایید.حدود %2تفاوت بین فشار بخار نمونه و آب مورد استفاده در کالیبراسیون سمپلر

عدم خشک کردن نوک سمپلر به وسیله تماس با دیواره ظرف تخلیه ی 
پس از تخلیه ی نمونه و هنگام خارج کردن سمپلر از ظرف، دقت کنید نوک حدود %3نمونه

سمپلر با دیواره ی داخلی ظرف هدف، تماس داشته باشد.

نوک سمپلر را تا عمق مناسبی در نمونه فرو ببرید.حدود %1عمق نامناسب غوطه وری نوک سمپلر در نمونه

هنگام حجـم برداری از نمونه سمپلر را به صورت عمودی نگه دارید.حدود %1زاویه ی نامناسب کار با سمپلر در حین حجم برداری

زمان بندی مناسب بین مراحل حجم برداری و تخلیه ی نمونه را رعایت نمایید.حدود %1/۵ایجاد تاخیر زمانی بین مراحل حجم برداری و تخلیه ی نمونه

دکمه ی حجم برداری سمپلر را با سرعت یکنواخت فشرده و یا رها نمایید.حدود %0/۵حرکت غیر یکنواخت دکمه ی حجم برداری

سمپلر را جهت سرویس به شرکت پل ایده آل پارس ارسال کنید.حدود %1 الی %۵0نشت قطعات داخلی
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نکاتی در مورد فرآیند سانتریفوژ نمودن

پارامترهای موثر بر فرآیند سانتریفوژ کردن
ــح  ــج صحی ــه نتای ــق دســتگاه و دســتیابی ب ــرای عملکــرد موف ــه منظــور ایجــاد شــرایط مناســب ب ــد ســانتریفوژ، ب پیــش از شــروع فرآین

ــرد: ــرار گی ــورد توجــه ق ــر م ــش، ضــروری اســت چنــد مؤلفــه اصلــی زی آزمای
 
 

RCF و rpm
ــری ســرعت چرخشــی می باشــد و  ــرای اندازه گی ــود، واحــدی ب ــا r/min نشــان داده می ش ــه صــورت rpm وی ــه ب ــه« ک ــر دقیق »دور ب
تعــداد دورهــای روتــور در یــک دقیقــه را نشــان می دهــد. »شــتاب نســبی ســانتریفوژ« معــادل عبــارت »نیــروی نســبی گریــز از مرکــز« 

(RCF) کــه آن هــم معــادل عبــارت »قــدرت ســانتریفوژ نمــودن« مــی باشــد کــه هــر ســه عبــارت در محــاوره اســتفاده مــی شــود.
نیــروی نســبی گریــز از مرکــز (RCF) کــه بصــورت ضریبــی از شــتاب جاذبــه (g) ارائــه مــی شــود؛ فاقــد دیمانســیون بــوده و جهــت مقایســه 

میــزان جداســازی و رســوب گــذاری بــه کار مــی رود. ایــن کمیــت هــا بــا اســتفاده از فرمــول ذیــل محاســبه مــی شــود:

RCF = نیروی نسبی گریز از مرکز     rpm = سرعت چرخش (دور در دقیقه) 
r = شعاع گریز از مرکز به میلی متر= فاصله محور چرخش روتور تا نقطه سانتریفوژ

انتخاب روتور مناسب
 .(Swing-out Rotors) و روتورهای زاویه متغیـر (Fixed-angle Rotors) عمومـاً دو نـوع روتور مورد اسـتفاده قرار می گیرنـد: روتورهای زاویه ثابـت

هـر یـک از این دو مـدل دارای ویژگی هـای منحصر به فردی می باشـند. 
روتورهای زاویه ثابت

روتورهـای زاویـه ثابـت بر خالف روتورهـای زاویه متغیر، دارای قطعات متحرک نیسـتند. در نتیجه، این روتورها در معرض تنش بسـیار کمتری 
در مقایسـه بـا روتورهـای زاویـه متغیـر قرار مـی گیرند. این امر ایجاد نیروهای نسـبی گریـز از مرکز باالتـر و در نتیجه، زمان کمتر سـانتریفوژ را 

ممکـن مـی سـازد. تنوع لوله هـا و ظروف نمونـه در این مـدل از روتورها محدود می باشـد.
موارد استفاده از این روتورها:

  هنگام نیاز به نیروی نسبی گریز از مرکز باال
  هنگام نیاز به رسوب فشرده

  هنگام نیاز به سانتریفوژ تعداد کمتری از لوله ها / ظروف نمونه گیری

روتورهای زاویه متغیر
باگـت هـای روتورهـای زاویـه متغیـر بـا زاویه ۹0 درجه به سـمت بیـرون تاب می خورنـد که منجر بـه قرارگیری رسـوب دقیقاً در مرکـز انتهای 
لولـه مـی شـوند. ایـن روتورهـا امکان اسـتفاده از لولـه ها و ظـروف نمونه بـرداری با حجم هـای مختلف را بـه دلیل وجـود آداپتورهـای متنوع تر 

فراهم مـی کنند.
تشـکیل رسـوب در مرکـز انتهـای لولـه و نـه بـر روی دیواره لوله کـه در صـورت اسـتفاده از روتورهای زاویـه ثابت ایجـاد می شـود، خواهد بود. 
برای فرایند سـانتریفوژ گرادیان به روتور زاویه متغیر نیاز اسـت که الیه های افقی شـکل بگیرند و در پایان کار سـانتریفوژ، در این حالت باقی بمانند.

وجـود باگـت هـای متحـرک در ایـن مـدل از روتورهـا عامـل وجود تنـش زیاد می باشـد؛ این امـر موجب ایجـاد حداکثـر نیروی نسـبی گریز از 
مرکـز پاییـن تـری می شـود کـه زمان بیشـتری برای سـانتریفوژ مـورد نیاز خواهـد بود. 

موارد استفاده از این روتورها:
  وجود مقدار زیاد نمونه

  وجود آداپتورها و ظروف متنوع
  سانتریفوژ نمودن پلیت ها

  لزوم ایجاد رسوب در مرکز انتهای لوله
  فرایند سانتریفوژ گرادیان

..
نوع روتور

دمای مناسب
RCF (نیروی گریز از مرکز نسبی) یا سرعت چرخش به همراه شعاع سانتریفوژ

نوع نمونه
نوع سانتریفوژ

نوع لوله/ ظرف نمونه گیری

.. ..
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دفع و بازیافت پالستیک ها

چنانچــه دفــع یکــی از لــوازم آزمایشــگاهی پالســتیکی اجتناب ناپذیر باشــد، بایــد از قوانین و مقــررات منطقه ای تبعیت شــود. در بســیاری از شــهرها مراکز 
بازیافــت وجــود دارد کــه بــه منظــور دفــع مــواد قابــل بازیافــت طراحــی شــده انــد. بــرای ســهولت مســئولیت دســته بنــدی در ایــن مراکــز بازیافت، بــر روی 
بســیاری از محصــوالت          کــد بازیافــت درج یــا حــک شــده تــا بــه آســانی جنــس محصــول شناســایی و دســته بنــدی شــود. پیــش از دفــع، لــوازم 

آزمایشــگاهی پالســتیکی بایــد پاکســازی شــده و در صــورت لزوم، طبــق قوانین معتبر فعلی اســتریل شــود. 
بــه منظــور ســاده ســازی تفکیــک پالســتیک ها برای بازیافت، برچســب های شناســایی پالســتیک (از شــماره 01 تــا 07) به منظور اســتفاده مجــدد از آنها به 
 »SPI عنــوان مــاده خــام بــرای تولیــد در نظــر گرفتــه شــده اســت. این طــرح شناســایی در ســال 1۹88 تحــت عنــوان »سیســتم کدبندی شناســایی رزیــن
توســط انجمــن صنعــت پالســتیک (SPI) منتشــر شــد. بــرای کدبنــدی، اختصــار رایــج مورد اســتفاده بــرای پالســتیک هــا طبــق اســتاندارد DIN 7728 نیز 

اســتفاده می شود. 
 

شــماره 07 کدهــای SPI بــرای »ســایر« در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــه منظــور اشــاره بــه پالســتیک هایــی ماننــد PMP، PFA، PTFE و غیــره اســتفاده 
می شــود. 

  

پاکسازی و نگهداری پالستیک ها
ــا چگالــی زیــاد (HDPE)، پلــی پروپیلــن (PP) و پلــی متیــل پنتــن  ــا چگالــی کــم (LDPE)، پلــی اتیلــن ب تمامــی پلــی الفیــن هــا، از جملــه پلــی اتیلــن ب
(PMP)، هماننــد فلــورو پالســتیک هــای PTFE، PFA، FEP و ETFE دارای ســطوح دافــع آب بــوده که بســیار مقاوم بوده و به آســانی قابل پاکســازی می باشــند. 
بــرای پاکســازی، بســته بــه میــزان آلودگــی، مــی تــوان از مــواد پــاک کننــده خنثــی یــا قلیایی قابــل خریــد در بــازار اســتفاده نمــود. لــوازم آزمایشــگاهی از 
جنــس پلــی کربنــات (PC) را نبایــد بــا مــواد پاک کننــده قلیایی پاک نمــود (pH باالتــر از 7). لطفاً توجه داشــته باشــید که نبایــد از هیچگونه معرف ســاینده 

یا پد تمیزکننده برای پاکســازی لوازم آزمایشــگاهی پالستیکی استفاده نمود.

شستشو با ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

تمامــی  لــوازم آزمایشــگاهی کــه از پالســتیک های معرفی شــده در باال ســاخته شــده اند (به جــز LDPE، به دلیــل محدودیت دمایــی) را می توان به همراه ســایر 
تجهیــزات و بــه وســیله ماشــین ظرفشــویی آزمایشــگاهی شســته و خشــک نمــود. شستشــوی ماشــینی بوســیله ماشــین ظرفشــویی آزمایشــگاهی آســیب 
کمتــری را نســبت بــه شستشــو بــا حمــام آب بــه لــوازم آزمایشــگاهی وارد مــی کنــد. لــوازم آزمایشــگاهی وقتــی توســط جــت یــا Injector nozzle شســته 
شــوند، بــرای مــدت زمــان بــه نســبت کوتاهــی در معــرض مــواد شــوینده قــرار مــی گیرنــد. بــه دلیــل وزن کــم ظــروف آزمایشــگاهی، پیشــنهاد مــی شــود 
بــرای محافظــت و جلوگیــری از شکســتن آنهــا، از ســبدهای شستشــو اســتفاده شــود تــا از تــکان خــوردن و لغزیــدن ظــروف کــه در معــرض جریــان ســریع 
آب قــرار مــی گیرنــد جلوگیــری شــود. هنگامــی کــه ســبد فلــزی داخــل ماشــین ظرفشــویی دارای روکــش پالســتیکی باشــد، ظــروف آزمایشــگاهی در مقابــل 

خدشــه دار شــدن بــه نحــو بهتــری محافظــت مــی شــوند. 

پاکسازی با حمام فراصوت (اولتراسونیک)

می توان لوازم آزمایشگاهی را در حمام اولتراسونیک پاکسازی نمود. با این وجود، از تماس مستقیم با غشای صوتی خودداری شود.

شستشو در اندازه گیری مقادیر ناچیز

 1N HCl بـرای جلوگیـری از آلودگـی بـا کاتیـون هـا و آنیـون هـا در انـدازه گیری مقادیـر ناچیز، لـوازم آزمایشـگاهی پالسـتیکی باید در معـرض محلول هـای
و یـا HNO₃ بـرای حداکثـر 6 سـاعت و در دمـای اتـاق قـرار بگیرنـد و سـپس توسـط آب مقطـر شسـته شـوند. بـرای آنالیـز مقادیـر ناچیـز (مقادیـر در حد 
نانوگـرم)ng/g (ppb و پیکوگـرم)pg/g (ppt) ظـروف سـاخته شـده از فلوروپالسـتیک PFA مناسـب هسـتند چون دارای سـطح صاف می باشـند که فرآیند 

پاکسـازی بـدون باقی مانـدن ذرات و واکنش با مواد را ممکن می سـازد. 

P.I.P.
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روش های استریل نمودن انواع پالستیک ها 
پیش از آنکه هر وسیله ای را استریل نمایید، بررسی کنید که لکه یا باقیمانده ای از مواد آلوده روی آن وجود نداشته باشد و اینکه باید کاماًل خشک باشند. 
وجود این لکه ها می تواند به محصول مورد نظر در حین استریلیزاسیون یا روند اتوکالو آسیب وارد نماید. پیش از شروع فرایند استریل نمودن، تمامی 

قسمت های وسیله را به دقت با آب مقطر شستشو دهید تا کاماًل پاک شود.
تمامی قطعات مورد استفاده برای بستن )درب، درپوش( را پیش از استریل نمودن جدا کنید، در غیر اینصورت ممکن است حین اتوکالو و یا تغییرات فشار 
مربوط به استریل با گاز منجر به تخریب ظرف شود. مطمئن شوید روشی که برای استریلیزاسیون به کار می گیرید، برای تمامی قطعات وسیله مربوطه 
)درب ها، درپوش ها، قاشقک ها، لوازم جانبی و غیره( مناسب باشد. در غیر اینصورت پیشنهاد می گردد آنها را به طور مجزا استریل نمایید که این بهترین 

روش در نظر گرفته می شود. این امکان وجود دارد که بر اثر استریلیزاسیون خواص مکانیکی/ عملکردی/ ظاهری وسیله کاهش یابد.

محدودیت هااقدامات احتیاطیتوصیه شده برایفرایندروش

حرارت خشک
تأثیر مستقیم حرارت خشک 
C°1۹0 به مدت 80 دقیقه یا 

C°160 به مدت 160-130 دقیقه
حرارت باال می تواند به فلزات شیشه آالت، فلزات و مایعات

شکننده آسیب برساند

محدودیت های ماده مربوطه، 
قراردهی در معرض حرارت باال 

ممکن است به طرز غیرقابل قبولی 
روی خواص ماده تأثیر بگذارد.

اتوکالو – بخار آب با حرارت 
فوق العاده، تحت فشار

تأثیر 3 عامل دما، بخار آب و 
فشار؛ C°121 به مدت 1۵ دقیقه، 

C°126 به مدت 10 دقیقه

شیشه آالت، پارچه، مایعات و ...

تمامی مواد مقاوم به دمای بیش از 
C°121 و رطوبت

برای اکثر پالستیک های معمولی 
پیشنهاد نمی شود. هنگام اتوکالو 
نمودن ظروف دربدار، باید از بسته 

بودن کامل درب اجتناب نمود.

عموماً برای استریل نمودن اشیاء 
کوچک به کار می رود.

)EO به تنهایی همراه با فرئون یا اتیلن اکساید )گاز
دی اکسیدکربن به کار می رود.

C°۵۵ تا C°60 )3-2 ساعت(، 
C°27 تا C°33 )۵ ساعت و 30 

دقیقه(

عموماً تمامی مواد، با وجود موارد 
استثناء

مستلزم انجام تهویه پس از پایان 
فرآیند است تا بتوان اطمینان 
حاصل نمود که محصوالت 

استریل شده فاقد بقایای گازهایی 
هستند که ممکن است سمی 

باشند.

از طریق تشعشعاتی که از یک پرتو گاما )منبع کبالت رادیواکتیو(
منبع رادیواکتیو ساطع می شود.

به طور گسترده در صنایع به 
منظور استریل نمودن مواد 

یکبارمصرف استفاده می شود. 
دوزهای استریلیزاسیون از روی 
تعداد باکتری ها محاسبه می شود.

محدودیت در برخی کاربردها، 
بدین صورت که ممکن است 
برخی از خواص مواد به طرز 

غیرقابل قبولی از طریق این روش 
دچار تغییر شود.

تأثیر روی مواد تجمعی/ تراکمی 
است، در نتیجه محصوالتی که با 
پرتو گاما استریل شده اند، قابل 

استریل نمودن مجدد توسط اکثر 
روش های مرسوم پس از اولین بار 

استفاده نیستند. 

E-beam )شتاب دهنده ذره ای 
پرتوی الکترون با انرژی باالغیر رادیواکتیو(

به طور گسترده در صنایع به 
منظور استریل نمودن مواد 

یکبارمصرف استفاده می شود. 
یونیزه کننده، با قدرت نفوذ کم 

و دوز باال

محدودیت در برخی کاربردها، 
بدین صورت که ممکن است 
برخی از خواص مواد به طرز 

غیرقابل قبولی از طریق این روش 
دچار تغییر شود.

تأثیر روی مواد تجمعی/ تراکمی 
است، در نتیجه محصوالتی که 
با پرتو بتا استریل شده اند، قابل 

استریل نمودن مجدد توسط اکثر 
روش های مرسوم پس از اولین بار 

استفاده نیستند. 

محصوالت شیمیایی بخار و حرارت مواد شیمیایی )فرمالدهیدها(
می باشد.

کاربردهای ویژه، حداقل 
مستلزم تجهیزات و روش های سمیکاربردهای صنعتی

تخصصی استریلیزاسیون می باشد.

پرتو الکترونیپرتو گامافرمالینحرارت خشک )C°160(گاز اتیلن اکسایداتوکالو )C°121(*نوع پالستیک
ABS-+-++-

ETFE / ECTFE++++-+

HDPE-+-+++

LDPE-+-+++

PC++-+++

PET-+-+++

PFA / FEP++++-+

PMP (TPX)++-+-+

POM++++--

PP++-+-+

PS-+-++-

PTFE++++-+

PVC-+-+-+

SI++++--
*اتوکالو در دمای 121 درجه سانتیگراد، فشار 1 اتمسفر و به مدت 1۵ دقیقه
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++++++++~~~~-~~+-~1-بوتانول )بوتیل الکل(
++++++++~+~+---~--اتانول )اتیل الکل(

+اتانول آمین
~+++++------اتیل استات
----------------اتیل بنزن

~+----------------اتیل متیل کتون
++++++++++++++++++اتیلن گلیکل

++++++--~+++++++~~ازون
++++++~+~~++--++++استات سدیم

++++++~~~~++~~~~~~استات نقره
-+~+-+++---~------استالدئید
~~~~--+----------استوفنل

++++-~++----------استون
~+~+~++----------استونیتریل

~~~~----------استیک انیدرید
++++----------استیل استون
+++----------استیل کلرید

~+++~+------اسید استیک 100 %
++++++-~~+~+--~+~~اسید استیک ۵0 %

+++------------اسید اکریلیک
++++++++~+++++++++اسید آدیپیک
---~---~----اسید بوتیریک

++++++++++++++++++اسید بوریک 10 %
-~~~-~-~-~-~اسید دی کلرواستیک

++++++---~~~--~+--اسید سولفوریک 60 %
---~-~------------اسید سولفوریک ۹8 %

++++++----~+--~~~+اسید فرمیک ۹8-100 %
++++++-+~+++--++~+اسید فسفوریک 8۵ %

------------اسید فلوراستیک
++++++~~~+~+-~----اسید کرومیک 10 %
~~~+~+---+-~--~~--اسید کرومیک ۵0 %

++++++اسید گلیکولیک 70 %
++++++-+~~++-~++++اسید الکتیک

++++++--~+~+~+~+--اسید نیتریک 10 %
-~-~~~---~~+~~-~--اسید نیتریک 30 %
-------------~----اسید نیتریک 70 %

+اسید هگزانوئیک
++++++--++-~اسید هیدروبرومیک

++++++---~----~+++اسید هیدروفلوریک 40 %
~+~+-+------------اسید هیدروفلوریک 70 %
++++++--+---~-~++اسید هیدروکلریک 10 %
++++++--~~~-~-~++اسید هیدروکلریک 20 %
++++++---~---~-~~~اسید هیدروکلریک 37 %

++++++اسید هیدریودیک
-~++++------------اکریلونیتریل
-~~~~~++-~-~------اکسید اتیلن

++++++++++++++++++اگزالیک اسید
-~-~-~++~~~~------الکل بنزیل
------++----------امیل کلرید
++++++++++++++++++امینو اسید

-~~+-~++----++----ان-آمیل استات
++++++++~~++++~~ان-آمیل الکل)پنتانول(

~~++~~~+----------ان-بوتیل استات
ان - پنتان

++++~+~~---~------انیلین
++++++++-~--++++++اوره

------اولئیک اسید
~-~-~ایزواکتان

++++++++ایزوآمیل الکل
++++++++~+++-~-~~~ایزوبوتانول )الکل ایزوبوتیل(
++++++++~+++-~-+~~ایزوپروپانول )2- پروپانول(

------------ایزوپروپیل اتر
-~~+-~-+----------ایزوپروپیل بنزن )کیوِمن(

++++++++-~~+----~+آلیل الکل
++++++++++++++++++باریوم کلرید

PSSANPMMAPCPVCPOMLDPEHDPEPPمواد شیمیایی
 °C205020502050205020502050205020502050

جدول مقاومت شیمیایی پالستیک ها
راهنمای عالئم

این پالستیک ها در دما و غلظت ذکر شده، تا ماه ها در برابر ترکیبات شیمیایی مورد نظر مقاوم هستند و بدون تغییرات قابل مالحظه وزن، باقی خواهند ماند. کاماًل مقاوم+

نسبتاً مقاوم~
این پالستیک ها در دما و غلظت ذکر شده، تنها به مدتی کوتاه در برابر ترکیبات شیمیایی مورد نظر مقاوم هستند و ممکن است دچار تورم جزئی و تغییر 

وزن تا بیش از 3% گردند.

این پالستیک ها در دما و غلظت ذکر شده مقاوم نبوده و در مدت کوتاهی به طور نسبتاً قابل مشاهده دچار پوسیدگی، خوردگی، تورم یا ترک می شوند. غیر مقاوم-
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1-بوتانول )بوتیل الکل(++++~+++++++~+
اتانول )اتیل الکل(+++++~++++++~+

اتانول آمین++++++
اتیل استات--~--++++++-~
اتیل بنزن------++++~~--
اتیل متیل کتون---~--++++~~--
اتیلن گلیکل++++--~++++++++
ازون~~--++++++++++
استات سدیم~++++--++++++++
استات نقره++++++++++++++++
استالدئید~~~--++++~+-~
استوفنل--+--++++++-~
استون~~~~+--++++~+++
استونیتریل------++++++-~
استیک انیدرید-~~~--++++++~+
استیل استون--+--+++++++

استیل کلرید----+++++++
اسید استیک 100 %--~----++++++~+
اسید استیک ۵0 %--~~----++++++++
اسید اکریلیک--------+++++++
اسید آدیپیک++++++++++++++

اسید بوتیریک----~++++++
اسید بوریک 10 %++++++++++++++
اسید دی کلرواستیک--------++++~+++
اسید سولفوریک 60 %------+++++++++
اسید سولفوریک ۹8 %------+++++++++
اسید فرمیک ۹8-100 %++++~--++++++~+
اسید فسفوریک 8۵ %~~--~+++++++++

اسید فلوراستیک--------+
اسید کرومیک 10 %-~----+++++++++
اسید کرومیک ۵0 %------+++++++~~
اسید گلیکولیک 70 %+++~++++++++
اسید الکتیک~~~~~+++++++++
اسید نیتریک 10 %-----~-~++++++++
اسید نیتریک 30 %-------~++++++-~
اسید نیتریک 70 %-------~++++++-~

اسید هگزانوئیک++
اسید هیدروبرومیک~~+++++++++
اسید هیدروفلوریک 40 %--~~++++++++
اسید هیدروفلوریک 70 %----++~+++~+
اسید هیدروکلریک 10 %-~~++++++++++++
اسید هیدروکلریک 20 %--~++~+++++++++
اسید هیدروکلریک 37 %---~~+-~++++++++
اسید هیدریودیک++++++++++
اکریلونیتریل--------++++++--
اکسید اتیلن----++++++-~
اگزالیک اسید++++++++++++++
الکل بنزیل++++~+++++++-~
امیل کلرید------+++++++--
امینو اسید++++++++++++++++
ان-آمیل استات--~+~--++++++~+
ان-آمیل الکل)پنتانول(--++~~++++++++
ان-بوتیل استات---~~--++++++~+

ان - پنتان------+++++++
انیلین~+------++++~+~+
اوره++++++++++++++

اولئیک اسید------~++++++
ایزواکتان------+++++++

ایزوآمیل الکل~~++++++++++
ایزوبوتانول )الکل ایزوبوتیل(++++++++++++++
ایزوپروپانول )2- پروپانول(++++++++++++++
ایزوپروپیل اتر------++++~+--
ایزوپروپیل بنزن )کیوِمن(------+++++++--
آلیل الکل++++++++++++~+
باریوم کلرید++++++++++++++++

PMPECTF/ETFEPTFEFEP/PFAFKMEPDMNRSIمواد شیمیایی
20502050205020502050205020502050 °C
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----------------بروموبنزین
------------------بروموفرم

----برومونفتالین
------------------برومید

++++++++---~------بنزآلدئید
~+++-~~+----------بنزن )بنزل(
~~-~+----------بنزیل آمین

~~++-~++-~-~+----بنزین )گازوئیل(
++++++++----بوتاندیول

++----بوتیل آمین
-+-~--++--------بوتیل متیل اتر
----پِراستیک اسید

پتاسیم دی کرومات
++-~+--پترولیوم اتر

++++++-+~+++--++++پراکسید هیدروژن 3۵ %
------~+-----~~~--پرکلراتیلن

-+-+-+---~--------پرکلریک اسید
++++++~~++++++~+++پرمنگنات پتاسیم

++++++++--~+--++پروپاندیول )پروپیلن گلیکول(
++++++++++~~++~پروپانول

~+~+-~---~---~پروپیونیک اسید
~~~+~+~+-~--------پیریدین

++++++++++++~~++++تارتاریک اسید
----تترا متیلن آمونیوم هیدروکسید

تتراکلرو اتیلن
---~--~~-----~----تتراکلرید کربن
---~--~~----------تتراهیدروفوران

---~-~++++--++~~--ترپنتین
----تری اتانول آمین

++++++~+-~~+~~++~+تری اتیلن گلیکول
++++++~+-~~+~~++++تری پروپیلن گلیکول

----تری فلورو اتان
)TFA( تری فلورو استیک اسید------

----تری کلرو تری فلورو اتان
---~---~----------تری کلرواتان

---~--------------تری کلرواتیلن
-~~~-~-~-~-~تری کلرواستیک اسید

------------تری کلروبنزن
-~~~-~++----------تولوئن
-~------~~-----~-~تیزاب
++++++++++++++++++جیوه
~-~+~~دکان

++++~~~دکانول 
~~--------دی اتانول آمین

-~-~--++----------دی اتیل اتر
-~-~------~~دی اتیل آمین
---~-----~--دی اتیل بنزن

++++++++--~~--++-~دی اتیل گلیکول
~+++~+~~--~~------4و1- دی اکسان

دی برمواتان
+++------دی بنزیل اتر

~+-~-~++----------دی بوتیل فتاالت
~------دی فنیل اتر

++++++++++-+~+~+~+دی کرومات سدیم
دی کلرواتان

-~-~-~~+----------دی کلروبنزن
-~-~-~------دی کلرومتان )کلرید متیلن(

--------دی متیل آنیلین
)DMSO( دی متیل سولفوکسید----------++++++

)DMF( دی متیل فرمامید--------~-++++++++
~+~+-~++-~---~----روغن حرارتی

~+~+-~++~---~----روغن دیزل
++++~++++++++++روغن موتور/ روغن معدنی

---~-~++----------زایلین
++++++---~++++سالیسیل اسید

++++++--~~----سالیسیل آلدئید
++++++++++++++++++سولفات آمونیوم

++++++++~+++~~++++سولفات روی
++++++++~+++++~+++سولفات مس
-~-~--------سیکلوپنتان

-~-~-~++--~+--سیکلوهگزان 
-~-~--------سیکلوهگزانون

++++++++-~~+--++--فرم آلدئید 40 %
++++++--فرمامید

++++++++~+~~~~++++فلورید آمونیوم
++++++++++++++++++فلورید سدیم

++++~+------------فنول
~~فنیل اتانول

~~فنیل هیدرازین
------++----------کربن دی سولفید

++++++++++++++++++کربونات کلسیم

PSSANPMMAPCPVCPOMLDPEHDPEPPمواد شیمیایی
 °C205020502050205020502050205020502050
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بروموبنزین------+++++-~--
بروموفرم----++++++--

برومونفتالین++++++
برومید------~++++++--
بنزآلدئید----~--~+++~+++
بنزن )بنزل(-------~++++++~~
بنزیل آمین~--~+++++++~
بنزین )گازوئیل(------~+++++++~~
بوتاندیول--~+--++++++++

بوتیل آمین------++++
بوتیل متیل اتر++++~+-+

پِراستیک اسید--++++++
پتاسیم دی کرومات~+~++

پترولیوم اتر~----+++++++
پراکسید هیدروژن 3۵ %~~--++++++++
پرکلراتیلن------~++++++--
پرکلریک اسید-~-~~+~+++++-~
پرمنگنات پتاسیم~+++++++++++
پروپاندیول )پروپیلن گلیکول(+++++++++++
پروپانول~+++++++++++
پروپیونیک اسید--~+++++~+~+
پیریدین--------++++--~+
تارتاریک اسید++++~+++++++++

تترا متیلن آمونیوم هیدروکسید+-++++++
تتراکلرو اتیلن----~+++~

تتراکلرید کربن------+++++++--
تتراهیدروفوران-------~~++~+-~
ترپنتین------+++++++~~

تری اتانول آمین--------++++
تری اتیلن گلیکول++++++++++++++++
تری پروپیلن گلیکول++++++++++++

تری فلورو اتان------+~+++
+~+---)TFA( تری فلورو استیک اسید

تری کلرو تری فلورو اتان++++-~
تری کلرواتان------+++++++--
تری کلرواتیلن------~++++++--
تری کلرواستیک اسید~~--++++~+++
تری کلروبنزن++++~+~~
تولوئن------~++++++-~
تیزاب--------++++++~~
جیوه++++++++++++
دکان------+++++++~
دکانول ~~+++++++++

دی اتانول آمین~++
دی اتیل اتر--------++++++--
دی اتیل آمین~~~--++++~+~~
دی اتیل بنزن------+++++~+--
دی اتیل گلیکول++++++++++++++
4و1- دی اکسان----++++~+~~

دی برمواتان+++~
دی بنزیل اتر--~--++++++~
دی بوتیل فتاالت-~--~~++++++~+

دی فنیل اتر------~++
دی کرومات سدیم~++++++++++++

دی کلرواتان------~++
دی کلروبنزن------+++++~+--
دی کلرومتان )کلرید متیلن(------~++++~~-~

دی متیل آنیلین~--~~++++++
++++++++++)DMSO( دی متیل سولفوکسید
++++++++--~--++)DMF( دی متیل فرمامید
روغن حرارتی------+++++++-~
روغن دیزل------+++++++-~
روغن موتور/ روغن معدنی~+----+++++++++
زایلین------~++++++-~
سالیسیل اسید++++++++++++++++
سالیسیل آلدئید++++++++
سولفات آمونیوم~~+--++++
سولفات روی++++++++++++++
سولفات مس++++++++++++++
سیکلوپنتان------+++++++-~
سیکلوهگزان -------+++++~+--
سیکلوهگزانون------++++++~~
فرم آلدئید 40 %+++~++++++++
فرمامید+~~++++++++
فلورید آمونیوم++~++++++++
فلورید سدیم~~++++++++++++++
فنول------~++++++~~

فنیل اتانول++++++
فنیل هیدرازین~--~++++++

کربن دی سولفید++----+++++~+--
کربونات کلسیم++++++++++++++++

PMPECTF/ETFEPTFEFEP/PFAFKMEPDMNRSIمواد شیمیایی
20502050205020502050205020502050 °C
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~~-~--------کرسول )متیل فنول(
---+-+--~+----~~~~کروموسولفونیک اسید

--کلرو نفتالین
------کلرواستالدئید

----کلرواستون
++++++--~+-~-~----کلرواستیک اسید

-~--------------کلروبنزن
------کلروبوتان

--کلروسولفونیک اسید
--~+--------------کلروفرم

-~-----~----------کلرید اتیلن
++++++~+~+--++++++کلرید آلومینیوم

++++++++~+~~~~++++کلرید آمونیوم
~+++-~~+----------کلرید بنزوئیل

+--کلرید بنزیل
++++++++~+++++~~~~کلرید پتاسیم

++++++~~--++++++~+کلرید جیوه
++++++~+~+++--++++کلرید روی

++++++++++++++++++کلرید سدیم
++++++++-~++++++++کلرید کلسیم

++++++~~++++++++++گلیسرول
++++~+++~+~+---~-~متانول

~--------متوکسی بنزن
++-~--~----------متیل بوتیل اتر 

~+++~+++----------متیل پروپیل کتون
+--------متیل فرمات

-~-~--------------متیلن کلرید )دی کلرومتان(
++++++--~+-~-~----منوکلرواستیک اسید

------++-+~~+--نفت خام
++++++~~~~++++++~~نیترات نقره

---~---~----------نیتروبنزن
~~~~-~--~+-~--هپتان
~+~+--++-~--~~++-~هگزان

+++++++هگزانول
++++++++-~-~~~++++هیپوکلریت کلسیم

++++++++++-~~~~~~~هیدروکسید آلومینیوم
++++++~~~+--++~+-~هیدروکسید آمونیوم 30 %

++++++++~~--++~~~~هیدروکسید پتاسیم
++++++++++--++++هیدروکسید سدیم

++++++++++--++~+~+هیدروکسید کلسیم
++----~~---~---~-~یٌدین/ محلول پتاسیم یٌدین

PSSANPMMAPCPVCPOMLDPEHDPEPPمواد شیمیایی
 °C205020502050205020502050205020502050

مقاومت شیمیایی پالستیک ها نسبت به گروه های مواد
ABSLDPEHDPEPPPETPMPPTFE/FEP/PFAECTFE/ETFEPCPA

~+++++++++اسیدها )رقیق، ضعیف(
--+++++++~اسیدها )غلیظ، قوی(

-++++~+++-الکل های آلیفاتیک
~~+++~+++-آلدهیدها

~-+++~+++~مواد قلیایی
+-+++-+++-استرها

+~++~~++~-هیدروکربن های آلیفاتیک
+-++~-~+~-هیدروکربن های آروماتیک
+-++--~~--هیدروکربن های هالوژن دار

+-++~-+++-کتون ها
--~+~-~~~-اکسیدان های قوی
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کرسول )متیل فنول(----+++++~+--
کروموسولفونیک اسید------+++++++-~

کلرو نفتالین----+++++
کلرواستالدئید++++
کلرواستون~+--++++

کلرواستیک اسید----~~++++++++
کلروبنزن-------~++++~+--

کلروبوتان-------~++++++
کلروسولفونیک اسید~~~~~~~~++++-~

کلروفرم------~~+++~+-~
کلرید اتیلن-------~++++++--
کلرید آلومینیوم++++++++++++++
کلرید آمونیوم++++++++++++++++
کلرید بنزوئیل------+++++~~

کلرید بنزیل------+++++
کلرید پتاسیم++++++++++++
کلرید جیوه++++++++++++
کلرید روی++++++++++++++
کلرید سدیم++++++++++++++++
کلرید کلسیم~~++++++++++++++
گلیسرول+++++~++++++++
متانول++++++--++++++++

متوکسی بنزن------++++++
متیل بوتیل اتر --------++++~+~+
متیل پروپیل کتون-~--++++++~~

متیل فرمات-~---~++++++
متیلن کلرید )دی کلرومتان(------~++++++--
منوکلرواستیک اسید----~~++++++++
نفت خام~----+++++++~~
نیترات نقره++++++++++++++
نیتروبنزن--------++++++--
هپتان----+++++++~~
هگزان------+++++++-~
هگزانول~~--+++++++++
هیپوکلریت کلسیم~+++++++++++++~+
هیدروکسید آلومینیوم++++++++++++~+
هیدروکسید آمونیوم 30 %++--+--++++++++
هیدروکسید پتاسیم--+++--++++++++
هیدروکسید سدیم~~+++~++++++++
هیدروکسید کلسیم++++++++++++++
یٌدین/ محلول پتاسیم یٌدین--++++++++~+

PMPECTF/ETFEPTFEFEP/PFAFKMEPDMNRSIمواد شیمیایی
20502050205020502050205020502050 °C

نام های اختصاری، مقاومت دمایی و چگالی انواع پالستیک ها
نام اختصاری

(نام شیمیایی C( بازه دمایی
)g/cm3( چگالی

حداکثر دمای قابل تحملتا دمایاز دمایفارسیالتین

ABSAcrylonitrile butadiene styrene1/08-1001/06+8۵+40-آکریلونیتریل بوتادین استایرن

E-CTFEEthylene ChloroTriFluoroEthylene1701/38+1۵0+76-اتیلن کلروتری فلوئورو اتیلن

ETFEEthylene Tetrafluoroethylene1/77-1801/73+1۵0+100-اتیلن تترا فلورو اتیلن

FEPFluorinated ethylene propylene2/1۵-20۵+200-اتیلن پروپیلن فلوئوردار

MFMelamine Formaldehyde1201/۵+80+-مالمین فرمالدهید

PAPolyamides1/41 تا 1/3۵-1401/13+80+30-پلی آمیدها 

PCPolycarbonate1401/2+13۵+100-پلی کربنات

PEPolyethylene0/۹6-۹00/۹1+80+40-پلی اتیلن

HDPEHigh-density Polyethylene0/۹6-1200/۹4+80+۵0-پلی اتیلن با چگالی باال

LDPELow-density Polyethylene0/۹3-۹00/۹1+7۵+۵0-پلی اتیلن با چگالی پایین

PETPolyethylene Terephthalate7۵1/38+60+40-پلی اتیلن ترفتاالت

PFAperfluoroalkoxy2/1۵-260+200-پر فلورو آلکوکسی

PMMAPolymethylmethacrylate۹01/1۹+8۵+40-پلی متیل متاکریالت

PMP (TPX)Polymethylpentene1800/83+120+0پلی متیل پنتن

POMpolyoxymethylene)1101/41+۹0+40-پلی اکسی متیلن )استال

PPPolypropylene0/۹2-1400/8۹+120+10-پلی پروپیلن

PSPolystyrene801/0۵+70+10-پلی استایرن

PTFEPolytetrafluoroethylene2/20-2/1۵-260+200-پلی تترا فلوئورو اتیلن

PURPolyurethane1/2-۹0+40-پلی یورتان

PVCPolyvinyl chlorideسخت: 1/4۵-1/3-80+20-پلی وینیل کلراید PVC
PVC نرم: 1/1-1/3۵

PVDFPolyvinylidene fluoride1۵01/78+10۵+40-پلی وینیلیدین فلورید

SANStyrene-acrylonitrile0/6۹-۹۵0/6۵+8۵+20-استایرن-آکریلونیتریل

SISilicone rubber1/۹0-2۵01/18+180+۵0-الستیک سیلیکون
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تبدیل واحد های اندازه گیری

طول
1centimeter )cm( = 0.01 meter )m( 
1 millimeter )mm( = 0.1 cm 
1 micron )μm( = 0.001 mm 
1 nanometer )nm( = 0.001 μm 

1 inch )in( = 2.54 cm 
12 in = 1 foot )ft( = 30.48 cm 
3 ft = 1 yard )yd( = 91.44 m 
1,760 yd = 1 mile = 5,280 ft = ±1.6093 km 

حجم
1,000 mm³ = 1 cubic centimeter )cm³( 
1,000 cm³ = 1 cubic decimeter )dm³( 
1,000 dm³ = 1 cubic meter )m³( 

1 cubic inch )in³( = 16.387 cm³ 
1,728 in³ = 1 cubic foot )ft³( = 0.0283 m³ 
27 ft³ = 1 cubic yard )yd³( = 0.7646 m³ 

ظرفیت

1 microliter )μl(= 0.001 ml 
1 milliliter )ml( = 0.001 L 
1 centiliter )cl( = 0.01 L 
1 deciliter )dl( = 0.1 L 
1 cubic decimeter )dm³( = 1 L 
1 hectoliter )hl( = 100 L 

1 ounce EUA (fl.oz) = 29.57 ml 
1 gallon EUA = 3.7854 L 
1 gill = 0.142 L 
4 gills = 1 pint = 0.5683 L 
2 pints )pt( = 1 quart )qt( = 1.1365 L 
4 qt = 1 brit gallon = 4.5461 L 

وزن
1 kilogramme )kg( = 1,000 g 
1 milligramme)mg( = 0.001 g 
1 microgramme )μg( = 0.001 mg 

1 ounce )oz( = 28,349 g )1 g = 0.035 oz( 
16 oz = 1 pound )lb( = 0.4536 kg 
112 lb = 1 hundredweight )cwt( = 50.80 kg 

 فشار

1 bar =1.019716 at 
1 bar = 0.986923 Atm
1 atm =0.96805 Atm
1 pa =0.009523 bar
1 mbar =0.75075 Torr

1 at )technical atmosphere(= 0.980665 bar
1 Atm )physical atmosphere(= 1.01325 bar
1 Atm=1.033 at
1 bar=105 Pa )Pascal(
1 Torr=1.3332 mbar )millibar(

دما
°C=°K-273.15
°F=)°C x 1.8( + 32

°K=°C + 273.15
°C=)°F – 32( x 0.556

محاسبه حجم
مخروط استوانهمکعب مستطیلمکعب

V = C3V = (l x h) xLS = 2πRh (lateral surface area)
V = Bh = π R2hV = Bh/3 = πR2h/3

طول
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چارت شناسایی کوکسی های گرم مثبت *

Positive

Coagulase test

Bile esculin Staphilococus epidermidis
 Growing on DNase Agar

Staphilococus aureus  
Growing on DNase Agar

CAMP test

Catalase test Oxidase test

- +
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*

 جدول شناسایی گونه های استافیلوکوک ها *
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چارت شناسایی باسیل های گرم منفی *
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جدول شناسایی انتروباکتریاسه ها **
TSI GAS H2S MR VP IND CIT PAD URE MOT LYS ARG ORN ONPG

Tribe I: Escherichieae
Genus: Escherichia
E. coli A/A + - + - + - - - + + -/+ +/- +
Genus: Shigella
Groups A, B, C Alk/A - - + - -/+ - - - - - - - -
S. sonnei Alk/A - - + - - - - - - - - + +
Tribe II: Edwardsielleae
Genus: Edwardsiella
E. tarda Alk/A + + + - + - - - + + - + -
Tribe III: Salmonelleae
Genus: Salmonella Alk/A + + + - - + - - + + +/- + -
Tribe IV: Citrobactereae
Genus: Citrobacter

C. freundii
A/A;
Alk/A

+ + + - - + - +/- + - +/- -/+ +

C. koseri Alk/A + - + - + + - +/- + - +/- + +
Tribe V: Klebsielleae
Genus: Klebsiella
K. pneumoniae A/A ++ - - + - + - + - + - - +
K. oxytoca A/A ++ - - + + + - + - + - - +
Genus: Enterobacter
E. aerogenes A/A ++ - - + - + - - + + - + +
E. cloacae A/A ++ - - + - + - +/- + - + + +
Genus: Hafnia
H. alvei Alk/A + - -/+ + - - - - + + - + +
Genus: pantoea

P. agglomerans A/A;
Alk/A

-/+ - -/+ +/- -/+ +/- -/+ -/+ + - - - +

Genus: Serratia
S. marcescens Alk/A + - -/+ + - + - - + + - + +
Tribe VI: Proteeae
Genus: Proteus
P. vulgaris Alk/A +/- + + - + -/+ + ++ +a - - - -
P. mirabilis Alk/A + + + +/- - +/- + ++ +a - - + -
Genus: Morganella
M. morganii Alk/A + - + - + - + ++ + - - + -
Genus: Providencia
P. rettgeri Alk/A - - + - + + + ++ + - - - -
P. stuartii Alk/A - - + - + + + -/+ +/- - - - -
P. alcalifaciens Alk/A +/- - + - + + + - + - - - -
Tribe VII: Yersinieae
Genus: Yersinia

Y. enterocolitica Alk/A - - + - +/- - - +/- -b - - + +

a Swarming motility demonstrated on noninhibitory media.
b Nonmotile at 36°C, motile at 22°C.

++, strong positive reaction +, 90% or more strains positive -, 90% or more strains negative +/-, 50% to 90% of strains positive
-/+, 50% to 90% of strains negative highlighted areas indicate key reactions A/A, acid slant/acid butt Alk/A, alkaline slant/acid butt

TSI Tripple Sugar Iron Agar URE Urease

H2S Hydrogen Sulfide MOT Motility

MR Methyl Red LYS Lysine

VP Voges-Proskauer ARG Arginine

IND Indole ORN Ornithine

CIT Citrate ONPG o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside

PAD Phenylalanine Deaminase
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Genus Pseudomonas

Fluorescent group

P. aeruginosa + + + - + V - V + - + V V - - + - - S

P. fluorescens + + + - + V - + + - V - V - - - - - S

P. putida + + + - + V - V + - - - V - - - - - S

Stutzeri group

P. stutzeri + + - - + + - V - - + + V - - - - - S

P. mendocina + + - - + - - - + - + + V - - - - - S

3-CDC group Vb + + - - + + - + + - + + V - - - - - S

Alcaligenes group

P. alcaligenes + + - - - - - - - - V - V - - - NA - S

P. pseudoalcaligenes + + - - - - - - V - + - - - - - - - S

Pseudomonas sp. Group 1 + + - - - - - - V - + + - - - - NA - S

Yellow-pigmented Group

P. luteola - + - + + + - + V - V - V + - - + - S

P. oryzihabitans - + - + + + - + - - - - V - - - - - S

Genus Burkholderia

B. pseudomallei + + - - + + + + + - + + V - - - V - R

B. cepacia complex w + - V + + + + - V V - V V - V V - R

B. gladioli - + - - + - - + - - V - + + - - - - R

Genus Ralstonia

R. pickettii Va-1 + + - - + + + - - - V V + - - - - - R

2- R. pickettii Va + + - - + - - - - - + + + - - - - - R

R. mannitolilytica + + - - + + + + - - V V + - - - - - R

Genus Delftia

D. acidovorans + + - - - - + - - - + - - - - + - - S

Genus Brevundimonas

B. diminuta + + - - w - - - - - - - - - V - - - V

B. vesicularis + + - + w V - - - - - - - V - - + - S

Genus Stenotrophomonas

S. maltophilia - + - - + ++ + - - + V - - + + - + - S

Genus Shewanella

S. algae + + - - + - - - - - + - - - + - - + S

S. putrefaciens + + - - + + V + - - + - - - + - V + S

Genus Sphingomonas

S. paucimobilis + + - + + + + - - - - - - + - - + - S

+, 90% or more strains positive -, 90% or more strains negative V, 11%-89% of strains negative

++, strong positive reaction w, weak positive S, susceptible

R, resistant Key reactions are highlighted 

جدول ویژگی های اصلی باکتری های سودوموناس **
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جدول طبقه بندی گونه های انتخاب شده از خانواده انتروباکتریاسه *

IndoleONPG

Lysine decarboxylase Methyl Red Voges ProskauerUrease reaction

Uninoculated Uninoculated

CitrateMotilityKIA slants

Phenylalanine

*  Connie R. Mahon, Donald C. Lehman, George Manusel - 2015
**  Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology - Seventh Edition - 2016

+ ++

+

-

-

- - w+

A
/A

G
AS

A
LK

/A
H

2S

A
LK

/A

A
LK

/A
LK

A
/A



159

جدول اطالعات مواد نگهدارنده  و حمل نمونه های ادرار

17-
Hydroxycorticosteriods, Urine

24-hour urine. Refrigerated during collection. Also 
acceptable: Random urine. Freeze within 15 minutes of 
collection, preservative not required. Reported as mg/L, 
no reference interval provided.

Frozen.

Transfer 12 mL aliquot of urine from a well-mixed 24-hour 
collection to standard transport tubes. Also acceptable: 
Specimens refrigerated with preservatives are acceptable. 
Sample pH must be 5.0 - 7.0. Mix well, add 1 g boric 
acid/100 mL urine, adjust pH )with boric acid( to 5.0-7.0 
and freeze. Record total volume, collection time, and pH on 
transport tube and test request form. Random specimens 
without preservative are acceptable if frozen within 15 
minutes of collection.

17- Hydroxyprogesterone, 
Urine 24-hour urine. No special preservatives required.

Frozen. On dry ice is 
preferred. Separate 
specimens must be submitted 
when multiple tests are 
ordered.

Mix specimen well. Refrigerate during collection. Transfer 5 
mL aliquot of urine to standard transport tubes. )Min: 1 mL( 
Submit total volume.

17-Ketosteroids, Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection. Refrigerated.

Transfer two 4 mL aliquots from a well-mixed 24-hour urine 
collection into 2  standard transport tubes or 2  standard 
transport tubes containing 20 mg Sulfamic Acid. )Min: 3 mL/
aliquot( Adequate refrigeration is the most important aspect 
of specimen preservation.

5- Hydroxyindoleacetic 
Acid )HIAA(, Urine

24-hour or random urine. Refrigerate 24-hour specimens 
during collection. Refrigerated.

Transfer 4 mL aliquot from a well-mixed 24- hour or random 
collection to a standard transport tube. )Min: 1 mL( Record 
total volume and collection time interval on transport tube 
and test request form.

Acylglycines, Quantitative, 
Urine Random urine. Frozen. Transfer 6 mL urine to standard transport tubes and freeze 

immediately. )Min: 3 mL( Avoid dilute urine when possible.

Alcohol, Urine, Quant Random urine. Room temperature. Transfer 4 mL urine without additives or preservatives to a 
standard transport tube. )Min: 1 mL(

Aldosterone, Urine 24-hour urine. Urine must be refrigerated during 
collection.

Frozen. Also acceptable: 
Refrigerated, if preserved with 
HCl or acetic acid.

Add 1 g boric acid per 100 mL urine. Transfer 4 mL aliquot 
of urine from a 24- hour collection to a standard transport 
tube. )Min: 0.5 mL( Record total volume and collection 
time interval on transport tube and test request form. Also 
acceptable: Preserved urine if the pH of the specimen is 
adjusted to 2-4 with 6M HCl or 50 percent acetic acid or 
unpreserved urine if frozen immediately after collection.

Alpha-1Microglobulin, Urine 24-hour urine. Specimen must be refrigerated during 
collection. Refrigerated.

Transfer a 4 mL aliquot from a well-mixed 24-hour collection 
to a standard transport tube. )Min: 0.4 mL( Do not add acid 
or other preservatives. Record total volume and collection 
time interval on transport tube and test request form.

Aminolevulinic Acid )ALA(, 
Random Urine Random urine. Refrigerated. Transfer a 4 mL aliquot from a well-mixed collection to a 

standard transport tube. )Min: 1.2 mL(

Aminolevulinic Acid )ALA(, 
Urine

24 hour or random urine. Refrigerate 24- hour 
specimens during collection. Refrigerated. Transfer a 4 mL aliquot from a well-mixed 24 hour or random 

collection to a standard transport tube. )Min: 1.2 mL(

AMPH Urn Screen w/
Reflex Random urine. Room temperature. Transfer 4.0 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 2.0 mL(

Amphetamines )D/L 
Differentiation( Urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer 2 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.7 mL(

Amphetamines, Urn, Quant Random urine. Room temperature Transfer 0.5 mL urine with no additives or preservatives to a 
standard transport tube. )Min: 0.3 mL(

Amylase, Urine 24-hour or timed urine collection with no preservatives. 
Refrigerate during collection. Refrigerated.

Mix timed urine collection well. Transfer 4 mL urine to a stan-
dard transport tube. )Min: 0.5 mL( Record total volume and 
collection time interval on transport tube and test request 
form.

Anabolic Steroids Screen 
w/Rflx to Conf Urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Frozen.
Transfer 4 mL urine to a standard Transport Tube. )Min: 
1.6 mL(

Antidepressant Panel 
Quantitative, Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer 2 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.7 mL(

Arsenic, Fractionated, 
Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container and should be refrigerated 
during collection. Studies indicate that refrigeration 
of urine alone, during and after collection, preserves 
specimens adequately if tested within 14 days of 
collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot of urine from a well-mixed collection 
to trace element-free transport tubes. )Min: 2 mL(

Arsenic, Rndm Urn w/Rflx 
to Fractionated Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 2 mL(

Arsenic, Urine w/ Reflex to 
Fractionated

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container and refrigerated during 
collection. Studies indicate that refrigeration of urine 
alone, during and after collection, preserves specimens 
adequately if tested within 14 days of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 2 mL(

Arylsulfatase A, 24Hour 
Urine

24-hour urine. Do not use preservatives. Keep 
refrigerated during collection. Refrigerated. Transfer 6 mL urine to standard transport tubes. )Min. 2.5 

mL(

Barbiturates Detection, 
Urine Random Urine Refrigerated. If transport is 

prolonged: Refrigerate.  

Barbiturates, Urn Screen 
w/Reflex Random urine. Room temperature. Transfer 4.0 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 2.0 mL(

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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Barbiturates, Urn, Quant Random urine. Room temperature. Transfer 3.5 mL urine with no additives or preservatives to a 
standard transport tube. )Min: 1.5 mL(

Barium Quantitative, Urine Random urine in trace metal-free or acid- washed urine 
bottle.

Room temperature. Also 
acceptable: Refrigerated or 
frozen.

Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.4 mL(

Bence Jones Protein, 
Quant and Charac

24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Random urine or urine supernate. Refrigerated. Transfer two 4 mL aliquots from a well-mixed 24-hour col-

lection to individual standard transport tubes. )Min: 3 mL(

Benzodiazapines Urn 
Screen w/reflex Random urine. Room Temperature Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 2 mL(

Benzodiazepines, Urn, 
Quant Random urine. Room temperature. Transfer 0.5 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 0.3 mL(

Beta-2-Microglobulin, Urine Random urine. Frozen

Transfer one 3 mL aliquot from a well-mixed random 
collection to a standard transport tube. )Min: 1 mL(If pH is 
greater than 8, lower pH to 6-8 by adding 1M HCL. If pH less 
than 6, increase pH to 6-8 by adding 5% NaOH. Titrate with 
appropriate preservative until pH of 6-8 has been reached. 
Record the pH on the transport tube and test request form.

Beta-hCG, Urine 
Qualitative

Urine in a plastic container. First-morning urine is the 
preferred specimen as it usually contains the highest 
concentration of beta- hCG; however, any specimen is 
suitable for testing.

Refrigerated. Transfer 1 mL aliquot of urine to a standard transport tube. If 
frozen, mix after thawing. Do not refreeze.

Bicarbonate )HCO3(, Urine Random urine in sealed container.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Immediately upon collection, mix and transfer 4 mL urine to a 
standard transport tube. )Min: 0.3 mL( Do not expose to air.

BJProtein Qnt w/Rflx k/l 
FLC w/Ratio, U

24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Random urine specimens and urine 
supernate.

Refrigerated.

Transfer two 4 mL aliquots from well-mixed 24 hour collec-
tion to individual standard transport tubes. )Min: 3 mL( Re-
cord total volume and collection time interval on transport 
tube and test request form.

BK Virus Detection by 
PCR, Urine Urine. Frozen. Transport 1 mL urine to a sterile container. )Min: 0.5 mL(.

BK Virus, Quantitative 
by PCR

Lavender )EDTA(, pink )K2EDTA( or serum separator 
tube OR urine. Refrigerated. Transport 1 mL whole blood, serum, plasma or urine in a 

sterile container. )Min: 0.5 mL(.

Bladder Tumor Associated 
Ag Final Report Urine. Refrigerated. Transport 2 mL urine.

Blastomyces dermatitidis 
Antigen EIA

Random urine. Also acceptable: plain red, serum 
separator tube, lavender EDTA or green )sodium or 
lithium heparin(, CSF or BAL.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer 0.8 mL urine, BAL or CSF to a standard transport 
tube. )Min: 0.8 mL(. Transfer 1.2 mL serum or plasma to a 
standard transport tube. )Min: 1.2 mL(.

Buprenorphine, Urn Screen 
w/Reflex Random urine. Room temperature. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube )Min: 2 mL(

Buprenorphine, Urn, Quant Random urine. Room temperature. Transfer 2 mL urine with no additives or preservatives to a 
standard transport tube. )Min: 1 mL(

C. trachomatis & N. 
gonorrhoeae by TMA

Vaginal, male urethral, rectal, pharyngeal or endocervical 
specimen with APTIMA Unisex Swab Specimen 
Collection kit. OR First catch urine. 

Refrigerated.

Swab: place blue swab in Swab Specimen Transport Tube, 
break shaft off at score line then recap tube. First Catch 
Urine: Transfer 2 mL urine to APTIMA Urine Specimen 
Transport Tube. Liquid level must be between fill lines on 
tube.

C. trachomatis L serovars 
)LGV( by PCR

Vaginal, rectal, cervical, urethral, genital, or penile swab 
with APTIMA Unisex Swab Specimen Collection kit. Also 
acceptable: Urine.

Refrigerated

APTIMA Swab: Place blue swab in Swab Specimen Trans-
port Tube, break shaft off at scoreline then recap tube.Urine: 
Transfer 2 mL urine to an APTIMA Urine Specimen Trans-
port Tube. Liquid level must be between fill lines on tube.
Swab in Viral Transport Media )UTM(: Transfer swab to viral 
transport media.

Catecholamines 
Fractionated, Urine Free

24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimen 
during collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Frozen.

Thoroughly mix entire collection )24-hour or Random( in one 
container. Transfer a 4 mL aliquot to a standard transport 
tube. )Min: 2.5 mL( Catecholamines are not stable above 
pH 7. The pH of such specimens must be adjusted by the 
addition of 6M HCl acid or sulfamic acid prior to transport. A 
pH less than 2 can cause assay interference. Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form. Specimen preservation can be extended 
to 1 month refrigerated by performing one of the following: 
Option 1: Transfer a 4 mL aliquot )Min: 2.5 mL( to a standard 
transport tube. Adjust pH to 2.0-4.0 with 6M HCl.Option 2: 
Transfer a 4 mL aliquot )Min: 2.5 mL( to a standard transport 
tube containing 20 mg sulfamic acid. )Min: 2.5 mL(.

Catecholamines 
Fractionated, Urine Vet

Random or 24-hour urine. Refrigerate 24- hour specimen 
during collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Frozen.

Transfer a 4 mL aliquot from a well-mixed collection to a 
standard transport tube. )Min: 2.5 mL( Preservation can be 
enhanced by adjusting the pH to 2-3 by adding an acid such 
as 6 mol/L HCl. Catecholamines are not stable above pH 7. 
The pH of such specimens must be adjusted by the addition 
of acid prior to transport. A pH less than 2 can cause assay 
interference.

Chlamydia and Gonorrhea 
with LGV reflex

Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen with 
APTIMA Unisex Swab Specimen Collection kit. Also 
acceptable: First catch urine. 

Refrigerated.

APTIMA Swab: Place blue swab in Swab Specimen Trans-
port Tube, break shaft off at scoreline then recap tube.First 
Catch Urine: Transfer 2 mL urine to an APTIMA Urine Spec-
imen Transport Tube. Liquid level must be between fill lines 
on tube.

Chlamydia trachomatis 
by TMA

Vaginal, male urethral, rectal, pharyngeal, or 
endocervical specimen with APTIMA Unisex Swab 
Specimen Collection kit.OR First catch urine.OR Cervical 
brush in ThinPrep Pap test collection kit. 

Refrigerated.

Swab: place blue swab in Swab Specimen Transport Tube, 
break shaft off at score line then recap tube. First catch 
urine: Transfer 2 mL urine to APTIMA Urine Specimen Trans-
port Tube. Liquid level must be between fill lines on tube. 
ThinPrep: Vortex ThinPrep PreservCyt solution and transfer 
1 mL to an APTIMA Specimen Transfer Tube. To reduce the 
potential for contamination, ThinPrep specimens should be 
poured off, using sterile technique, into the APTIMA Speci-
men Transfer Tube prior to Cytology Testing.

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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Chloride, Random Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 1 mL aliquot of urine to a standard transport tube. 
)Min: 0.5 mL(

Chloride, Urine 24-hour urine )without additives(. Refrigerate during 
collection. Also acceptable: Random urine. Refrigerated.

Transfer 1 mL aliquot of urine from a well-mixed collection 
to a standard transport tube. )Min: 0.5 mL( Record total vol-
ume and collection time interval on transport tube and test 
request form.

Citric Acid, Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Random urine. Refrigerated.

Adjust pH to less than or equal to 2 by adding 6M HCl. 
Transfer a 4 mL aliquot of urine to a standard transport tube. 
)Min: 0.5 mL( Record total volume, collection time interval, 
and pH on transport tube and test request form. Also 
acceptable: Specimens previously preserved with boric acid.

Cocain, Urn Screen w/
reflex Random urine. Room temperature. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 2 mL(

Cocaine and Metabolites 
Detection Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Mix well. Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. 
)Min: 1 mL(

Cocaine Met, Urine, Quant Random urine. Room temperature. Transfer 3.5 mL urine with no additives or preservatives to a 
standard transport tube. )Min: 1.5 mL(

Coccidioides Antigen 
by EIA

Urine, plain red, lavender )EDTA(, pink )K [2]EDTA(, 
green )sodium heparin(, green )lithium heparin(, light 
blue )sodium citrate(, CSF or BAL.

Refrigerated. Also acceptable: 
Frozen.

Urine or BAL: Transfer 1 mL urine or BAL to a standard 
transport tube. )Min: 0.5 mL( Serum or Plasma: Transfer 2 
mL serum or plasma to a standard transport tube. )Min: 1.2 
mL(CSF: Transfer 1 mL CSF to a standard Transport Tube. 
)Min: 0.8 mL(

Copper Level Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Copper, Random Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Cortisol and Cortisone, 
Urine Free

24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimen 
during collection. Refrigerated.

Transport one 4 mL aliquot of urine. )Min: 1 mL( Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form.

Cortisol, Urine Free by 
LC-MS/MS

24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimen 
during collection. Refrigerated.

Transport one 4 mL aliquot of urine. )Min: 1 mL( Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form.

Creatine Disorders Panel, 
Urine Random or timed urine. Frozen. Transfer 2 mL urine to a standard transport tube and freeze 

immediately. )Min: 0.5 mL(

Creatine Urine Random urine. Frozen. Transfer 2 mL urine to a standard transport tube and freeze 
immediately. )Min: 0.5 mL(

Creatinine Clearance, 
Urine

24-hour urine. Specimen must be refrigerated during 
collection. AND plasma separator tube or serum 
separator tube, collected within 48 hours of initiating 
urine collection.

Refrigerated.

Transfer one 3 mL aliquot from a well-mixed 24-hour 
collection )Min: 0.5 mL( AND 1 mL serum or plasma )Min: 
0.2 mL( to individual standard transport tubes. Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form.

Creatinine, 24-Hour Urine
24-hour urine. Specimen must be refrigerated during 
collection. Also acceptable: Random urine )no reference 
intervals(.

Refrigerated.

Transfer one 3 mL aliquot to a standard transport tube. )Min: 
0.5 mL( Record total volume and collection time interval on 
transport tube and test request form. Also acceptable: Spec-
imens previously preserved with 6M HCl, boric acid, or 5% 
NaOH.

Culture, Acid Fast Bacilli Sputum. OR body fluid, CSF, gastric aspirate, tissue, 
or urine. Refrigerated.

Sputum: Transfer )for each collection( 5-10 mL to a sterile 
container. )Min: 1 mL(Body Fluids or CSF: Transfer 5 mL 
to a sterile container. )Min: 1 mL(Gastric Aspirates: Must 
be neutralized )pH7( with sodium carbonate if transport is 
delayed for more than four hours. Transfer 5-10 mL to a 
sterile container. )Min: 1 mL(Tissue: Transfer to a sterile 
container. )Min: Visible(Urine: Transfer at least 40 mL to a 
sterile container. )Min: 10 mL(Place each specimen in an 
individual, sealed bag.

Culture, Urine Midstream urine or foley catheter urine.
Unpreserved: Refrigerated.
Boric Acid Transport Tube: 
Room temperature

Transfer urine to a sterile container or boric acid transport 
tube. )Min: 1 mL(.

Cyclobenzaprine 
Quantitative, Urine Random urine.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature and 
frozen.

Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.4 mL(

Cystinuria Panel Random urine. Avoid dilute urine when possible.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Mix urine well. Transfer 8 mL urine to standard transport 
tubes and freeze immediately. )Min: 3 mL(

Cytomegalovirus by 
Qualitative PCR

Lavender )EDTA(, pink )K[2]EDTA(, or serum separator 
tube. Amniotic fluid, bronchoalveolar lavage )BAL(, CSF, 
ocular fluid, tissue, or urine.

Frozen.

Separate serum or plasma from cells. Transfer 1 mL plasma, 
serum, amniotic fluid, BAL, CSF, ocular fluid, or urine to a 
sterile container. )Min: 0.5 mL( Tissue: Transfer to a sterile 
container and freeze immediately.

Deoxypyridinoline 
Crosslinks, Urine Urine. Frozen. Transfer 3.5 mL aliquot from a well-mixed, first-morning 

urine to a standard transport tube. )Min: 0.5 mL(

Diphenhydramine 
Quantitative, Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.4 mL(

Diuretic Screen, Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 
Frozen.

Transfer 10 mL urine to standard transport tubes. )Min: 
1.2 mL(

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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DNA Analysis - Ploidy and 
S-Phase

Tumor tissue, body fluid, peripheral blood in green 
)sodium or lithium(, bone marrow in green )sodium or 
lithium(, OR urine/bladder washings.

Tissue )paraffin embedded(, 
Peripheral Blood or Bone 
Marrow: Refrigerated Body 
Fluid or Urine/Bladder 
Washings: Refrigerated

Tissue: Paraffin embed tissue block enriched with tumor OR 
Body Fluid: Transport: 100 mL body fluid. )Min: 10 mL(OR 
Peripheral Blood: Transport 5 mL whole blood. OR Bone 
Marrow: Transport 2 mL bone marrow )specimens with 
low mononuclear cell counts may require more volume(.
OR Urine/Bladder Washings: Centrifuge and remove 
supernatant. The cell pellet should then be re-suspended in 
a cell culture media such as Hank's Balanced Salt Solution 
or RPMI.

Ehlers-Danlos Syndrome 
Type VI Screen

Urine. First-morning void. Also acceptable: Random 
specimens. Frozen. Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. )Min: 3 

mL(

Electrolyte Panel Urine 24-hour or random urine. Refrigerate during collection. Refrigerated.

Do not adjust specimen pH. Transfer a 1 mL aliquot of 
urine from a well-mixed collection to a standard transport 
tube. )Min: 0.5 mL( Record total volume and collection time 
interval on transport tube and test request form.

Eosinophil Urine Random urine.
10 mL aliquot from a well-
mixed random collection at 
2-8 °C. )Min: 5 mL(

 

Ethanol, Urine, Qualitative 
- Medical Fresh random urine. Refrigerated. Mix specimen well. Transfer 10 mL aliquot urine to a tightly 

sealed container for storage and transport. )Min: 0.5 mL(

Ethyl Gluc Scrn w/Rflx to 
Conf, Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 1 mL(

Ethyl Glucuronide/Sulfate, 
Urn, Quant Random urine. Refrigerated. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 1 mL(

Fat Qualitative, Urine Random urine. Refrigerated. Mix specimen well. Transfer 4 mL urine to a standard 
transport tube. )Min: 1 mL(.

Flunitrazepam/ Metabolite, 
Urine Rflx Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Frozen.
Transfer 3 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
1.4 mL(

Fluoride Quantitative, Urine Urine collected in a trace metal-free or acid- washed 
plastic container.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer 5 mL urine to trace element-free transport tubes. 
)Min: 2.2 mL(

Gabapentin, Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.6 mL(

Gamma- Hydroxybutyric 
Acid, Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer 5 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
2.4 mL(

Glucose Urine
24-hour urine. Specimen must be refrigerated during 
collection. Also Acceptable: Random urine )no reference 
intervals(.

Frozen.

Mix 24 hour urine collection well. Transfer 4 mL to a standard 
transport tube. )Min 0.5 mL( Record total volume and 
collection time interval on transport tube and test request 
form.

Glutarylcarnitine 
Quantitative, Urine Random urine. Avoid dilute urine when possible.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Transfer 2.5 mL urine to a standard transport tube and 
freeze immediately. )Min: 0.5 mL(

Heavy Metals Panel 3, 
Random Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 2 mL(

Heavy Metals Panel 3, 
Urine with Reflex

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container and should be refrigerated 
during collection. Studies indicate that refrigeration 
of urine alone, during and after collection, preserves 
specimens adequately if tested within 14 days of 
collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 2 mL(

Heavy Metals Panel 4, 
Urine with Reflex

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container and should be refrigerated 
during collection. Studies indicate that refrigeration 
of urine alone, during and after collection, preserves 
specimens adequately if tested within 14 days of 
collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 2 mL(

Heavy Metals Panel 6, 
Urine with Reflex

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container and should be refrigerated 
during collection. Studies indicate that refrigeration 
of urine alone, during and after collection, preserves 
specimens adequately if tested within 14 days of 
collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 2 mL(

Hemoglobin, Urine Random urine. Frozen. Also acceptable: 
Refrigerated.

Centrifuge and separate urine from cells and other 
sediment. Transfer 4 mL aliquot of supernatant to a 
standard transport tube. )Min: 0.7 mL(

Heroin, Screen w/Rflx to 
Confirm, Urn Random urine.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.94 mL(

Homocystine Quantitative, 
Urine

24-hour urine. Specimen must be refrigerated during 
collection. Also acceptable: Random urine )reported as 
homocystine/creatinine ratios(.

Frozen.
Mix well. Transfer 5 mL urine to standard transport tubes. 
)Min: 3 mL( Record total volume and collection time interval 
on transport tube and test request form.

Homovanillic Acid )HVA(, 
Urine

24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimens 
during collection. Refrigerated.

Transfer 4 mL aliquot from a well-mixed 24- hour or random 
collection to a standard transport tube. )Min: 1 mL( Record 
total volume and collection time interval on transport tube 
and test request form.

Hydrocarbon and 
Oxygenated Volatiles, Ur Urine.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Transfer 2 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.7 mL(

Hydrochlorothiazide 
Quantitative, Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.4 mL(

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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Indicans, Urine Qualitative Random urine. Frozen.
Do not add preservatives. Transfer two 4 mL aliquots 
from a well-mixed random collection to individual standard 
transport tubes. )Min: 3 mL(

Iodine, Urine 24-hour or random urine collection. Refrigerated. Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free tubes. )Min: 1 mL(

JC Virus by PCR Lavender )EDTA(, pink )K[2]EDTA( or serum separator 
tube. OR CSF or urine. Frozen. Separate serum or plasma from cells. Transfer 1 mL serum, 

plasma, CSF or urine to a sterile container. )Min: 0.5 mL(

Kappa Free Light Chains, 
Urine

24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Urine supernate. Refrigerated.

Transfer two 4 mL aliquots from a well-mixed 24-hour urine 
collection to individual standard transport tubes. )Min: 3 mL( 
Record total volume and collection time interval on transport 
tube and test request form.

Kappa/Lambda Free Light 
Chains Qual, Urn

24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Random specimens and urine supernate. Refrigerated.

Transfer two 4 mL aliquots from a well-mixed 24-hour urine 
collection to individual standard transport tubes. )Min: 4 
mL( Record total volume and colalection time interval on 
transport tube and test request form.

Kappa/Lambda Free Light 
Chains Quant Urn

24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Random urine specimens and urine 
supernate.

Refrigerated.

Transfer two 4 mL aliquots from a well-mixed 24-hour 
collection to individual standard transport tubes. )Min: 3 mL( 
Record total volume and collection time interval on transport 
tube and test request form.

Keratan Sulfate, Qnt by 
LC-MS/MS, Urine Urine.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted with multiple tests 
are ordered.

Transfer 2 mL urine to standard transport tube and freeze 
immediately. )Min: 1 mL(

Kidney Stone Risk Panel, 
Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection. Frozen.

Transport four separate 4 mL aliquots from a well-mixed 
24-hour urine collection using Calculi Risk/Supersaturation 
Urine Collection Kit. Aliquot according to the following 
specifications: 1st aliquot )pH 2(: Transfer 4 mL urine into 
a Sulfamic Acid Tube. )Min: 4 mL( Mix well.2nd aliquot )pH 
2(: Transfer 4 mL urine into a Sulfamic Acid Tube. )Min: 4 
mL( Mix well.3rd aliquot )pH 9(: Transfer 4 mL urine into a 
Sodium Carbonate Tube. )Min: 4 mL( Mix well.4th aliquot: 
Transfer 4 mL urine into an Unpreserved Tube. )Min: 4 
mL( Freeze specimens immediately after aliquoting. Do 
not exceed 4 mL in tubes.Additional information required: 
Record total volume and collection time on tube and test 
request form.

Lambda Free Light Chains, 
Urine

24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Urine supernate. Refrigerated.

Transfer two 4 mL aliquots from a well-mixed 24-hour urine 
collection to individual standard transport tubes. )Min: 3 mL( 
Record total volume and collection time interval on transport 
tube and test request form.

Lead, Random Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to 
trace element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Lead, Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately, if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to 
Trace Element-Free Transport Tubes. )Min: 1 mL(

Legionella Pneumophila 
Antigen, Urine Random urine. Refrigerated. Mix specimen well. Transfer 4 mL urine to a standard 

transport tube. )Min: 1 mL(

Lipase, Urine 24-hour or timed urine collection. Sample must be 
refrigerated during collection.

10 mL aliquot from a well-
mixed 24-hour or timed 
collection at 2-8 )Min: 0.5 mL(

Record total volume and collection time interval on 
transport tube and test request form.

Magnesium, Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Random urine. Refrigerated.

Adjust pH to 1 by adding 6M HCl )approximately 10 mL 
HCl/24-hour specimen based on normal adult output of 
1000-2000 mL/24 hours. Pediatric specimens will require 
less than 10 mL to reach the correct pH(. Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form. Transfer 4 mL aliquot of urine from a well-
mixed 24-hour collection to a standard transport tube. )Min: 
0.5 mL(

Manganese, Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately, if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Melanin, Urine Random urine.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Protect from light during collection, storage, and shipment. 
Transfer a 4 mL aliquot )Min: 2.5 mL( from a well-mixed 
urine collection to an amber transport tube.

Meperidine and Metabolite, 
Urn, Quant Random urine. Refrigerated. Transfer 2 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 1 mL(

Meperidine, Urn Screen 
w/Reflex Random urine. Refrigerated. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 2 mL(

Mercury, Random Urine Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(.

Mercury, Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately, if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Metformin Quantitation, 
Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 

0.3 mL(

Methadone and Met, Urn, 
Quant Random urine. Room temperature. Transfer 1 mL with no additives or preservatives urine to a 

standard transport tube. )Min: 0.5 mL(

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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Methadone, Qual, Urine Random urine. Refrigerated.
Mix well. Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. 
)Min: 1 mL( Samples within a pH range of 3 to 11 are suitable 
for testing with this assay.

Methaqualone 
Quantitative, Urine Urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Room temperature or frozen.
Transfer 2 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.7 mL(

Methylmalonic Acid, Urine 24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimens 
during collection. Frozen.

Transfer a 4 mL aliquot from a well-mixed 24-hour or random 
urine collection to a standard transport tube and refrigerate 
or freeze immediately. )Min: 1 mL( Record total volume and 
collection time interval on transport tube and test request 
form.

Methylphenidate and Met, 
Urn, Quant Random urine. Refrigerated. Transfer 2 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 1 mL(

Microalbumin, Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection. Also 
acceptable: Random or other timed urine. Refrigerated.

Transfer 1 mL aliquot of urine from a well-mixed collection 
to a standard transport tube. )Min: 0.5 mL( Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form.

Myoglobin, Urine Random or 24-hour urine. Refrigerate during collection. Refrigerated.

Thoroughly mix entire collection, then, perform one of the 
two processing options below: Option 1: Immediately after 
collection, adjust pH to 8-9 by adding 10 percent Na2CO3. 
Transfer 1 mL aliquot urine to a standard transport tube. 
)Min: 0.5 mL( Option 2: Immediately after collection, transfer 
a maximum of 4 mL urine to a standard transport tube 
prefilled with Sodium Carbonate supply. )Min: 0.5 mL( 

N. gonorrhoeae by TMA

Vaginal, male urethral, rectal, pharyngeal, or endocervical 
specimen with APTIMA Unisex Swab Specimen 
Collection kit. OR First catch urine.OR Cervical brush in 
ThinPrep Pap test collection kit. 

Refrigerated.

Swab: place blue swab in Swab Specimen Transport Tube, 
break shaft off at score line then recap tube. First Catch 
Urine: Transfer 2 mL urine to APTIMA Urine Specimen 
Transport Tube. Liquid level must be between fill lines on 
tube. ThinPrep: Vortex ThinPrep PreservCyt solution and 
transfer 1 mL to an APTIMA Specimen Transfer Tube. To 
reduce the potential for contamination, ThinPrep specimens 
should be poured off, using sterile technique, into the 
APTIMA Specimen Transfer Tube prior to Cytology Testing.

Naproxen, Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.2 mL(

Nickel, Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately, if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Nicotine and Mets, Urn, 
Quant Random urine. Room temperature. Transfer 4 mL with no additives or preservatives urine to a 

standard transport tube. )Min: 1 mL(

Nitrogen Total, Urine 24-hour urine. Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer 10 mL aliquot from a well-mixed 24-hour urine 
collection to standard transport tubes. )Min: 2 mL( Do not 
use preservatives.

N-Methylhistamine, 24-
Hour Urine 24-hour urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Frozen.
Transfer 5 mL urine to a standard transport tube. )Min: 3 
mL(

Organic Acids, Urine Random urine. Avoid dilute urine when possible.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Transfer 9 mL urine to standard Tubes and freeze 
immediately. )Min: 3mL- for volumes less than 3mL, contact 
the Biochemical Genetics Lab before sending the specimen( 
Avoid dilute urine when possible.

Orotic Acid and Orotidine, 
Urine First-morning urine is preferred.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Urine must be refrigerated or frozen within 24 hours of 
collection Transport 2 mL urine. )Min: 1 mL( Freeze ASAP or 
within 2 hours of collection.

Osmolality, Urine Random urine. Frozen. Transfer 1 mL aliquot from a well-mixed random urine to a 
standard transport tube. )Min: 0.5 mL(

Ova & Parasite Exam, 
Body Fluid or Urine Body fluid or urine. Refrigerated. Transfer 4 mL body fluid or urine to a standard transport 

tube. )Min: 1 mL(

Oxalate, Total, Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered

Thoroughly mix entire collection )24-hour( in one container. 
Preserve the specimen as described below. Freeze 
specimens immediately after aliquoting. Do not exceed 4 
mL in 10 mg Sulfamic Acid tubes. Preserved: Transfer 4 mL 
aliquot to a transport tube with 20 mg Sulfamic Acid. Mix 
well. )Min: 1.5 mL( Unpreserved: If the collection tube with 
Sulfamic Acid is not available, transport a 4 mL unadjusted 
aliquot of urine. )Min: 1.5 mL(

Pathology Bladder Tumor 
Antigen Request Voided urine or urine from a catheterized patient. Refrigerated. Transfer 2 mL urine to a standard Transport Tube.

PCP Urn Screen w/Reflex Random urine. Room temperature. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 
standard transport tube. )Min: 2 mL(

pH, Urine Random urine. Refrigerated. Mix well. Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. 
)Min: 2 mL(

Phenazopyridine, Urine Random urine. Room temperature. Transfer 2 mL urine to a standard transport tube. )Min: 1 
mL(

Phencyclidine )PCP(, Urn, 
Quant Random urine. Room temperature. Transport 1 mL urine. )Min: 0.5 mL(

Phenol Exposure 
Quantitative, Urine Urine. Refrigerated. Also acceptable: 

Frozen.
Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
1.9 mL(

Phenylpropanolamine, Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 0.5 
mL(

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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Phosphorus, Urine 24-hour urine. Refrigerate specimen during collection. 
Also acceptable: Random urine. Frozen.

Mix entire 24-hour collection. Adjust pH to 1.5-2.0 by adding 
6M HCl in 1 mL increments. Transfer one 3 mL aliquot from 
a well-mixed 24-hour collection to a standard transport tube. 
)Min: 0.5 mL( Record total volume, collection time interval, 
and pH on transport tube and test request form.

Porphobilinogen )PBG(, 
Random Urine Random urine. Frozen. Protect from light. Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed 

collection to Amber Transport Tubes. )Min: 3.5 mL(

Porphobilinogen 
Quantitative Urine

Random or 24-hour urine. Refrigerate 24- hour 
specimens during collection. Frozen.

Protect from light. Transfer 8 mL aliquot from a random or 
well-mixed 24-hour collection to Amber Transport Tubes. 
)Min: 3.5 mL( Record total volume and collection time 
interval on transport tube and test request form.

Porphyrins and 
Porphobilinogen

24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimens 
during collection. Frozen.

Protect from light. Transfer 8 mL aliquot to an amber transport 
tube. )Min: 4 mL( Record total volume and collection time 
interval on transport tube and test request form.

Porphyrins, Fractionation 
and Quant, Urn

24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimens 
during collection. Frozen.

Protect from light. Transfer 4 mL aliquot of urine to an 
amber transport tube. )Min: 2 mL( Record total volume and 
collection time interval on transport tube and test request 
form.

Potassium Urine 24-hour or random urine without additives. Refrigerate 
during collection. Refrigerated.

Transfer a 1 mL aliquot of urine from a well-mixed collection 
to a standard transport tube. )Min: 0.2 mL( Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form.

Pseudoephedrine, Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 1 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.5 mL(

Purine and Pyrimidine 
Panel, 8ULQH Random urine. Frozen. Transfer 3 mL urine to a standard transport tube. )Min: 1 

mL(

Pyridinium Crosslinks 
)Total(, Urine Urine. Frozen. Transfer 3.5 mL aliquot from a well-mixed, first-morning 

urine to a standard transport tube. )Min: 0.5 mL(

Pyridinoline and 
Deoxypyridin Urine. Frozen. Transfer 8 mL urine to standard transport tubes. )Min: 4 

mL(

Pyridoxine- Dependent 
Epilepsy Panel U Random urine. First morning urine is preferred.

CRITICAL FROZEN 
)preferred(.  Refrigerated 
specimens are acceptable 
for testing if frozen within 24 
hours from start of collection.

Transfer 1 mL urine to a standard transport tube and freeze 
immediately. )Min: 0.3 mL(

Selenium Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately, if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to 
trace element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Sexually Transmitted 
Disease Panel 1

Vaginal, endocervical or male urethral swab in APTIMA 
Unisex Swab Specimen Collection kit. OR First catch 
urine.OR Cervical brush in ThinPrep Pap test collection 
kit. 

Refrigerated.

Swab: place blue swab in Swab Specimen Transport Tube, 
break shaft off at score line then recap tube. First Catch 
Urine: Transfer 2 mL urine to APTIMA Urine Specimen 
Transport Tube. Liquid level must be between fill lines on 
tube. ThinPrep: Vortex ThinPrep PreservCyt solution and 
transfer 1 mL to an APTIMA Specimen Transfer Tube.

Silicon, Urine Random urine in a trace metal-free or acid- washed 
container. Refrigerated. Transport 6 mL urine. )Min: 2.7 mL(

Silver, Urine Random urine in a trace metal-free container. Refrigerated. Transfer 1 mL urine to a foil-wrapped trace element-free 
transport tube. )Min: 0.5 mL( Protect from light.

Sodium, Urine 24-hour urine with no additive. Refrigerate during 
collection. Also acceptable: Random urine. Refrigerated.

Transport 1 mL aliquot of urine from a well-mixed collection. 
)Min: 0.2 mL( Record total volume and collection time 
interval on transport tube and test request form.

Specific Gravity, Urine Random urine. Refrigerated. Transport 10 mL aliquot from a well-mixed urine collection. 
)Min: 1 mL(

Stimulant Amines 
Detection Random urine.

Frozen. Also acceptable: 
Room temperature or 
refrigerated.

Mix well. Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. 
)Min: 1 mL(

Streptococcus pneumoniae 
Ag, Urine Random urine. Refrigerated or frozen. Mix specimen well. Transfer 4 mL urine to a standard 

transport tube. )Min: 1 mL(

Sulfate, Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. )Min: 2 mL(
Additional Information: Record total volume and collection 
time on tube and test request form.

Sulfonylurea 
Hypoglycemics Panel, 
Urine

Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 
Frozen

Transfer 5 mL urine to standard transport tubes. )Min: 1.2 
mL(

Supersaturation Profile, 
Urine 24-hour urine. Refrigerate during collection. Frozen.

Transport four separate 4 mL aliquots from a well-mixed 
24-hour urine collection using Calculi Risk/Supersaturation 
Urine Collection Kit. Aliquot according to the following 
specifications: 1st aliquot )pH 2(: Transfer 4 mL urine into a 
Sulfamic Acid Tube. )Min: 4 mL( Mix well.2nd aliquot )pH 2(: 
Transfer 4 mL urine into a Sulfamic Acid Tube. )Min: 4 mL( 
Mix well.3rd aliquot )pH 9(: Transfer 4 mL urine into a Sodium 
Carbonate Tube. )Min: 4 mL( Mix well.4th aliquot: Transfer 
4 mL urine into an Unpreserved Tube. )Min: 4 mL( Freeze 
specimens immediately after aliquoting. Do not exceed 4 mL 
in tubes. If collection kit is unavailable, transport four 4 mL 
unadjusted aliquots of urine.

Thallium, Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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THC Metabolite, Urn, 
Quant Random urine. Room temperature. Transfer 1 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 0.5 mL(

THC Urn Screen w/Reflex Random urine. Room temperature. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 
standard transport tube. )Min: 2 mL(

Thiocyanate, 24- Hour 
Urine

24-hour urine. Specimen must be refrigerated during 
collection. Refrigerated.

Transport 25 mL aliquot from a well-mixed, 24-hour urine. 
)Min: 2 mL( Record total volume and collection time on 
transport tube and test request form.

Thiocyanate, Random 
Urine Random urine. Refrigerated. Mix specimen well. Transport 20 mL aliquot of urine. )Min: 

2 mL(

Titanium, Urine Random urine in a trace-metal-free or acid- washed-
plastic container.

CRITICAL FROZEN. 
Separate specimens must be 
submitted when multiple tests 
are ordered.

Transport 2 mL urine. )Min: 0.6 mL(

Total Protein, Urine 24-hour urine with no additive. Also acceptable: 
Random urine. Refrigerated.

Transfer 4 mL aliquot of urine from a well-mixed collection 
to a standard transport tube. )Min: 1 mL( Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form.

Tramadol and Metabolites, 
Urn, Quant Random urine. Room temperature. Transfer 2 mL urine with no additives or preservatives a 

standard transport tube. )Min: 1 mL(

Tramadol, Urn Screen w/
Reflex Random urine. Refrigerated. Transfer 4 mL urine with no additives or preservatives to a 

standard transport tube. )Min: 2 mL(

Trichomonas vaginalis 
by TMA

Vaginal, endocervical or male urethral swab in APTIMA 
Unisex Swab Specimen Collection kit. OR First catch 
urine. OR Cervical brush in ThinPrep Pap test collection 
kit. 

Refrigerated.

Swab: place blue swab in Swab Specimen Transport Tube, 
break shaft off at score line then recap tube. First Catch 
Urine: Transfer 2 mL urine to APTIMA Urine Specimen 
Transport Tube. Liquid level must be between fill lines on 
tube. ThinPrep: Vortex ThinPrep PreservCyt solution and 
transfer 1 mL to an APTIMA Specimen Transfer Tube.

Tricyclic Antidepressants, 
Quant, Urine Random urine. Refrigerated. Transfer 2 mL urine to standard transport tube. )Min: 0.7 

mL(

Urea Clearance
24-hour urine )refrigerate during collection(. AND Plasma 
Separator Tube )PST( or Serum Separator Tube )SST(, 
collected within 48 hours of initiating urine collection.

Refrigerated.

Transfer one 3 mL aliquot of urine from a well-mixed 24-hour 
collection to a standard transport tube. )Min: 0.5 mL( AND 
transfer 1 mL serum or plasma to a standard transport tube. 
)Min: 0.2 mL(

Urea Nitrogen, Urine 24-hour urine with no additive. Refrigerate during 
collection. Also acceptable: Random urine. Refrigerated.

Transfer 3 mL aliquot from a well-mixed 24-hour collection 
to a standard transport tube. )Min: 0.5 mL( Record total 
volume and collection time interval on transport tube and 
test request form.

Ureaplasma and 
Mycoplasma Species 
by PCR

Genital swab, urine, or cervical or vaginal specimens 
with the ThinPrep Pap Test Collection kit. Frozen

Transfer genital swab or 1 mL urine to viral transport media. 
Vortex ThinPrep PreservCyt solution and transfer 1 mL to a 
sterile container. )Min: 0.5 mL(

Uric Acid, Urine 24-hour urine. Refrigerate specimen during collection. 
Also acceptable: Random urine. Refrigerated.

Urine pH must be adjusted to greater than 8.0. If pH is 
less than or equal to 8.0, adjust pH to greater than 8.0 by 
adding 5 percent NaOH.  Mix well and allow entire 24-hour 
collection to stand for 15 minutes. Recheck pH and readjust 
if necessary. Transfer one 3 mL aliquot from a well-mixed 
24-hour collection to a standard transport tube. )Min: 0.5 
mL( Record total volume, collection time interval, and pH on 
transport tube or aliquot tube and on test request form.

Urinalysis with Reflex to 
Culture Clean Catch first morning or random urine. Refrigerated. Transport 10 mL sterile aliquot from a well-mixed random 

urine. )Min: 3 mL(

Urinalysis, Complete Random urine. Refrigerated. Transport 10 mL aliquot from a well-mixed random urine. 
)Min: 3 mL(

Urinalysis, Dipstick Random urine.
10 mL aliquot from a well-
mixed random collection at 
2-8 °C. )Min: 5 mL(

 

Urinalysis, Microscopy Random urine. Refrigerated. Transport 10 mL aliquot from a well-mixed random urine. 
)Min: 3 mL(

Urine Toxicology Screen Random urine. Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Mix well. Transfer 4 mL urine to a standard transport tube. 
)Min: 1 mL(

UroVysion FISH Urine )second morning void( in ThinPrep UroCyte Urine 
Collection Kit. Refrigerated.

For purposes of obtaining the greatest yield of diagnostic 
material, a second-morning, clean-catch voided urine 
specimen should be collected. 

Vanillylmandelic Acid 
)VMA(, Urine

24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour 
specimens during collection. Refrigerated.

Transfer 4 mL aliquot from a well-mixed 24-hour or random 
collection to a standard transport tube. )Min: 1 mL( Record 
total volume and collection time interval on transport tube 
and test request form.

VMA and HVA, Urine 24-hour or random urine. Refrigerate 24- hour specimen 
during collection. Refrigerated.

Transfer 4 mL aliquot from a well mixed 24-hour or random 
collection to a standard transport tube. )Min: 1 mL( Record 
total volume and collection time interval on transport tube 
and test request form.

Warfarin, Urine Random urine. Room temperature. Transfer 2 mL urine to a standard transport tube. )Min: 
0.5 mL(

Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation
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Xylose Absorption Test, 
Adult 25g dose

Fasting serum, five-hour urine, and two-hour serum 
according to the following instructions. Refrigerated.

1. Just prior xylose administration, patient should empty his 
or her bladder )DO NOT collect this urine(. 2. Just prior to 
xylose administration, collect first serum specimen )Min: 0.5 
mL(. Allow serum to clot completely at room temperature. 
Separate serum from cells ASAP or within 2 hours of 
collection. Label this specimen as "FASTING SERUM" and 
prepare for transport. 3. Give adults 25 g D-xylose in 250 mL 
water. Encourage the patient to drink an additional 250 mL 
water following the xylose dose. The patient may have water 
as desired, but no other food or fluids. Smoking should be 
prohibited. The patient should rest in a chair or on a bed until 
completion of test. Mild diarrhea is common following xylose 
ingestion. 4. Immediately following the xylose dose, collect 
all urine for the next five hours. Measure and record the 
volume, mix well, and remove a 5 mL aliquot )Min: 3 mL( and 
prepare for transport. Label this specimen as "FIVE-HOUR 
URINE." Record the total volume and the xylose dose given 
on the urine aliquot tube. 5. Two hours after administration 
of xylose dose, collect the second serum specimen )Min: 0.5 
mL(. Allow serum to clot completely at room temperature. 
Separate serum from cells ASAP or within 2 hours of 
collection. Label this specimen as "TWO-HOUR SERUM" 
and prepare for transport. 6. Record the xylose dose given 
and the total volume of the five-hour urine on the test request 
form. Failure to include all required information will result in 
delay of turnaround time.

Xylose Absorption Test, 
Child

Fasting serum, five-hour urine, and one- hour serum 
according to the following instructions. Refrigerated.

1. Just prior xylose administration, patient should empty his 
or her bladder )DO NOT collect this urine(. 2. Just prior to 
xylose administration, collect first serum specimen )Min: 0.5 
mL(. Allow serum to clot completely at room temperature. 
Separate serum from cells ASAP or within 2 hours of 
collection. Label this specimen as "FASTING SERUM" and 
prepare for transport.3. Give children 0.5 g D-xylose per 
kilogram of body weight, up to 25 g; give xylose in water 
)5 mL of water per 0.5 g of xylose, up to 250 mL water(. 
Encourage the patient to drink additional water following 
the xylose dose. The patient may have water as desired, 
but no other food or fluids. The patient should rest in a 
chair or on a bed until completion of test. Mild diarrhea is 
common following xylose ingestion. 4. Immediately following 
the xylose dose, collect all urine for the next five hours. 
Measure and record the volume, mix well, and remove a 
5 mL aliquot )Min: 3 mL( and prepare for transport. Label 
this specimen as "FIVE-HOUR URINE." Record the total 
volume and the xylose dose given on the urine aliquot tube. 
5. One hour after administration of xylose dose, collect the 
second serum specimen )Min: 0.5 mL(. Allow serum to clot 
completely at room temperature. Separate serum from cells 
ASAP or within 2 hours of collection. Label this specimen 
as "ONE-HOUR SERUM" and prepare for transport. 6. 
Record the xylose dose given and the total volume of the 
five-hour urine on the test request form. -If unable to collect 
pediatric urine samples, testing will be completed with a 
disclaimer, provided both serum specimens are received. 
-Failure to include all required information will result in delay 
of turnaround time.

Xylose Absorption, Adult 
5g dose

Fasting serum, five-hour urine, and two-hour serum 
according to the following instructions. Refrigerated.

1. Just prior xylose administration, patient should empty his 
or her bladder )DO NOT collect this urine(. 2. Just prior to 
xylose administration, collect first serum specimen )Min: 0.5 
mL(. Allow serum to clot completely at room temperature. 
Separate serum from cells ASAP or within 2 hours of 
collection. Label this specimen as "FASTING SERUM" and 
prepare for transport. 3. Give adults 5 g D-xylose in 250 mL 
water. Encourage the patient to drink an additional 250 mL 
water following the xylose dose. The patient may have water 
as desired, but no other food or fluids. Smoking should be 
prohibited. The patient should rest in a chair or on a bed until 
completion of test. Mild diarrhea is common following xylose 
ingestion. 4. Immediately following the xylose dose, collect 
all urine for the next five hours. Measure and record the 
volume, mix well, and remove a 5 mL aliquot )Min: 3 mL( and 
prepare for transport. Label this specimen as "FIVE-HOUR 
URINE." Record the total volume and the xylose dose given 
on the urine aliquot tube. 5. Two hours after administration 
of xylose dose, collect the second serum specimen )Min: 0.5 
mL(. Allow serum to clot completely at room temperature. 
Separate serum from cells ASAP or within 2 hours of 
collection. Label this specimen as "TWO-HOUR SERUM" 
and prepare for transport. 6. Record the xylose dose given 
and the total volume of the five-hour urine on the test request 
form. Failure to include all required information will result in 
delay of turnaround time.

Zika Virus by PCR Lavender )EDTA(, pink )K2EDTA(, Serum Separator 
Tube )SST(, or urine. Frozen. Separate serum or plasma from cells. Transfer 1 mL serum, 

plasma, or urine to a sterile container. )Min: 0.5 mL(

Zika Virus by PCR, Urine Urine and patient-matched serum separator tube )SST(. Frozen.

Urine: Transfer 1 mL urine to a sterile container. )Min: 0.5 
mL(Serum: Collect and retain 2 mL of patient-matched 
serum at the client site in the event that serological follow-up 
testing is needed. )Min: 1 mL(

Zinc, Urine

24-hour or random urine collection. Specimen must be 
collected in a plastic container. Studies indicate that 
refrigeration of urine alone, during and after collection, 
preserves specimens adequately if tested within 14 days 
of collection.

Refrigerated. Also acceptable: 
Room temperature or frozen.

Transfer an 8 mL aliquot from a well-mixed collection to trace 
element-free transport tubes. )Min: 1 mL(
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Test Name Specimen Collection Transport Temperature Preparation



نمایه
101آبسالنگ پالستیکی

4۵آمپول بازکن
104اپلیکاتور بدون پنبه

61اسپاچوال
73استند پیپت و ترمومتر
22استند سمپلر )۵ خانه(

PIT053RS 124انکوباتور شیکردار
PIT053 126انکوباتور کالسیک

PIT053R 127انکوباتور یخچال دار
103بشر پالستیکی دسته دار

۵۵بلوک پردازش بافت )تیشو کاست(
78بیوجار

48 و 4۹پایه های سیفتی باکس
82پایه دیواری کیف کمک های اولیه

22پایه سمپلر گردان )6 شاخه(
63پخش کننده T شکل

63پخش کننده کروی شکل
20 و 60پیپت پاستور اکسترا

21 و 61پیپت پاستور حباب متغیر
20 و 60پیپت پاستور مدرج

107پیپت شور اتوماتیک استیل
106پیپت شور اتوماتیک پالستیکی
102پی ست با درب و نازل یکپارچه

102پی ست با درب و نازل یکپارچه ی لیبل دار
103پی ست یکپارچه

XL 46ترالی سیفتی باکس
۵8 و ۹2ترالی حمل فایل

68تک رک کرایو
68تک رک میکروتیوب

۹0جار رنگ آمیزی
107جار شستشوی پالستیکی

T3 71جالوله ای
70جالوله ای اپندورف

71جالوله ای ساده
70جالوله ای فالکون

72جالوله ای مولتی رک
67جالوله ای یونیورسال 2

10۵جای پلیت استیل
10۵جای پیپت استیل
۹2جای الم شیاردار

100جعبه قرص روزانه
هفتگی 101جعبه قرص روزانه-

100جعبه قرص هفتگی
6۹جعبه کرایو

6۹جعبه میکروتیوب
68جعبه میکروتیوب ترکیبی

۹3جعبه نگهداری الم
23 و 6۹جعبه نوک سمپلر

۵6درب لوله لبه دار )قارچی(
۹7دستکش نایلونی

63دسته فیلدوپالتین
130راکر شیکر

104رک خشک کن
104رسیور پالستیکی

73رک پازلی
73رک چرخان

70رک حمل نمونه
67رک زنجیره ای
71رک مگامیکس

72رک نگهدارنده لوله مخروطی
PIT090 132روتامیکس
PIT180 134روتامیکس

121روتور استریپ 4۵ درجه، 14.000 دور در دقیقه
123روتور پلیت االیزا 4.000 دور در دقیقه

116روتور چهارشاخه ۹0 درجه، 4.000 دور در دقیقه
11۹روتور چهارشاخه ۹0 درجه، 4.۵00 دور در دقیقه
118روتور چهارشاخه ۹0 درجه، ۵.000 دور در دقیقه

123روتور سیتولوژی، 2.000 دور در دقیقه
121روتور مخروطی 3۵ درجه، 12.000 دور در دقیقه

120روتور مخروطی 3۵ درجه، 6.000 دور در دقیقه
120روتور مخروطی 3۵ درجه، ۹.000 دور در دقیقه

122روتور مخروطی 40 درجه، 20.000 دور در دقیقه
122روتور مخروطی 40 درجه، 1۵.000 دور در دقیقه

11۹روتور هماتوکریت، 1۵.000 دور در دقیقه
)PIT090 133روتورهای دیسکی )روتامیکس
)PIT180 13۵روتورهای مربعی )روتامیکس
114سانتریفوژ های سری PIT320 )دور باال(

11۵سانتریفوژ های سری Premium )دور باال(
10۵سبد استیل

۹1سبد رنگ آمیزی دسته دار
۹0ست رنگ آمیزی

1۵سمپلر حجم ثابت، تک کاناله
۹8سیتزبث )Sitz Bath( لگن هموروئید

43سیفتی باکس 0/08 لیتری - جیبی 
43سیفتی باکس 0/3 لیتری - جیبی

41سیفتی باکس 0/۵ لیتری - دایره ای
40سیفتی باکس 1/۵ لیتری C plus - دایره ای

41سیفتی باکس 1/۵ لیتری - دایره ای
RC plus - 34سیفتی باکس 2 لیتری

41سیفتی باکس 2 لیتری - دایره ای
40سیفتی باکس 2 لیتری C plus - دایره ای

36سیفتی باکس 2/۵ لیتری - چهارگوش
RC plus - 34سیفتی باکس 3 لیتری

42سیفتی باکس 3 لیتری - دایره ای
40سیفتی باکس 3 لیتری C plus- دایره ای

36سیفتی باکس 3/۵ لیتری - چهارگوش
RC plus - 34سیفتی باکس 4 لیتری
37سیفتی باکس 4 لیتری - چهارگوش

37سیفتی باکس 4/۵ لیتری - چهارگوش
RC plus - 3۵سیفتی باکس ۵ لیتری

42سیفتی باکس ۵ لیتری - دایره ای
41سیفتی باکس ۵ لیتری C plus- دایره ای

37سیفتی باکس ۵/۵ لیتری - چهارگوش
RC plus - 3۵سیفتی باکس 6 لیتری
RC plus - 3۵سیفتی باکس 7 لیتری

42سیفتی باکس 7 لیتری - دایره ای
38سیفتی باکس 8/۵ لیتری - چهارگوش
38سیفتی باکس ۹/۵ لیتری - چهارگوش

38سیفتی باکس 11/۵ لیتری - چهارگوش
42سیفتی باکس 12 لیتری - دایره ای

3۹سیفتی باکس 1۵ لیتری - چهارگوش
3۹سیفتی باکس 22 لیتری - چهارگوش
3۹سیفتی باکس 2۵ لیتری - چهارگوش

XL - 44سیفتی باکس 26/3 لیتری
۵4سینی برش بافت

47 و 83سینی تزریقات و پانسمان
۹1سینی رنگ آمیزی با جای الم شیاردار

84سینی نمونه برداری و حمل نمونه
128شیکر روتاتور

136شیکر لوله
12۹شیکر میکروپلیت

۵۹ظرف جمع آوری ادرار 24 ساعته
7۹ظرف حمل نمونه پاتولوژی

۵8فایل الم، فایل بلوک، فایل تیشوکاست
۹3فولدر الم

۵4قالب بلوک گیری یکبارمصرف
۹3قلم الماس )مارکر الماس پزشکی(

۵۹قوطی مدفوع قاشقک دار
100کاپ دارویی مدرج

136کانتر هماتولوژی )شمارنده سلول هماتولوژی(
۵۵کپسول بافت فلزی

82کول باکس
8۵کیف حمل نمونه

82کیف کمک های اولیه
80کیف یونیورسال
۵3گارو خونگیری

۵3گارو فیکس وین
)LA.BOX( 77الباکس

8۹الم گوده دار سرولوژی
8۹الم گوده دار سرولوژی سفید

8۹الم میکروسکوپ
۹۹لگن بهداشتی

62لوپ استاندارد پالستیکی
62لوپ استاندارد فلزی
CBC ۵6لوله آزمایش
۵6لوله آزمایش ساده

۵7لوله گاما کانتر
۵7لوله مخروطی

۵7لوله نمونه برداری قاشقک دار
۹7ماسک بهداشتی

23 و 103مزور پالستیکی )استوانه مدرج(
131میکسر هماتولوژی )رولر میکسر(

MS65 113مینی استیرر
113هات پلیت با همزن مغناطیسی




