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رک زنجیرهای

نگهداري و سازماندهی لولههای مختلف
رک زنجیـرهای  P.I.P.با طراحی منحصربه فرد و قابل اتصال،
ایجاد اشـکال مختلف از جالوله ای را برای کاربر امکـــان
پذیـر مـیکند .یک سمــت رک بـرای نگهـداری لوله های
 ۵میلـیلیتـری و سـمت دیگـر آن برای لولههـای  ۱۵میلی

لیتـری و یـا لولـه هایی بـه قطـر  ۱۷میلیمتر مناسـب می
باشـد .مـیتـوان چیدمـان رکهـا را به نحـوی انجـام داد که
امـکان قـرار دادن لولـههـای مختلـف به تعـداد دلخـواه و به
شـکل مورد نظر وجود داشـته باشـد.

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
ایران کد

ابعاد خارجی (قطر  xارتفاع)

لوله مناسب

۵ ، ۱۵ ml
ϕ 15 - 17 mm

2818100080750070

۹۷ mm x ϕ ۲۷ mm

تعداد در بسته

42

چیدمانهای مختلف
بیوجار (صفحه )78

کیف حمل نمونه (صفحه (85

سینی نمونه برداری و حمل نمونه (صفحه (84

کول باکس (صفحه )82

سینی تزریقات و پانسمان (صفحه  47و )83

جالولهای يونيورسال 2

نگهداري و سازماندهی انواع لولههاي آزمايشگاهي
جالولهای یونيورسال  2برای نگهداری انواع میکروتیوبها،
لولههای مخروطی شکل و لولههای آزمایش ساده مناسب
اســت .این جالولهای از پلیپروپیلن ساخته شده و قابل
اتوکالو و فریزکردن است .همچنین این جالولهای جهت
شناســایی آســانتر لولهها دارای ردیفبندی ماتریسی

اســت .جالولهای یونیورســال  2در برابر اکثر اسیدها و
مواد شــیمیایی رایج در آزمایشــگاهها مقاوم است .این
جالولهای در رنگهای متنوع جهت سهولت در تفکیک و
دستهبندی عرضه میشود.

ایران کد

تعداد حفره

لولههای مناسب

ابعاد ()mm

2818100080750008

4
12
32
32

لوله مخروطي 50 ml
لوله مخروطي  ،15 mlلوله با قطر 16 mm
لوله با قطر  ،12 mmميكروتيوبهاي  1/5 mlتا 2 ml
ميكروتيوب 0/5 ml

173 × 93 × 54

1

جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
تجهیزاتای،
جالوله
میکروتیوب
جعبه
سمپلر،
جالولهای ،جعبه نوک

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
همزمان انواع میکروتیوب مناســب میباشد و امکان سرد
نگه داشــتن نمونه را نیز برای کاربر فراهم میآورد .بدین
منظور نیاز اســت که مخــزن آن با یخ خــرد و یا آب پر
شــود .این محصول از پلیپروپیلن ساخته شده است که
قابل اتوکالو و فریز کردن بوده و در برابر اکثر اســیدها و
ایران کد

مدل

2818100080750068

 ۶۹خانه

2818100080750069

 ۵۴خانه

مواد شــیمیایی رایج در آزمایشگاه مقاوم میباشد .صفحه
قرارگیری میکروتیوبها دارای ردیفبندی ماتریسی است
که امکان شناسایی آسان میکروتیوبها را فراهم میآورد.
ایــن جعبه دارای درب شــفاف و لوالیــی و قفل محافظ
ضامندار است.

لوله مناسب ()ml

0/2
0/5
 ۲و ۱/۵
0/2
0/5
 ۲و ۱/۵

تعداد حفره
۳۰
۲۴
۱۵
۱۲
۱۲
۳۰

ابعاد ()mm

تعداد در بسته

۱۷۶ × ۹۵ × 55

5

۱۷۶ × ۹۵ × 55

5

2

تک رک میکروتیوب

نگهداری و سازماندهی میکروتیوبها با امکان خارج نمودن هر بخش به صورت مجزا

تــک رک میکروتیــوب  P.I.P.کــه دارای  8قطعــه دو طرفــه چیدمــان ترکیبــی) .از دیگــر مزایــای ایــن رک ،ســهولت
در هــر جعبــه میباشــد ،بــرای نگهــداری  64میکروتیــوب در کاربــری و عــدم تداخــل درب هــای میکروتیــوب هــا
 ۰/۵میلــی لیتــری در یــک ســمت و  96میکروتیــوب  ۰/۲مــی باشــد.
میلــیلیتــری در ســمت دیگــر مناســب اســت (امــکان
ایران کد

281810008075006۷

لوله مناسب ()ml

0/2
0/5

ابعاد ()mm

تعداد حفره

۹۶
۶۴

140× 140× ۵۵

تک رک کرایو

نگهداری و سازماندهی لوله های کرایو و میکروتیوبها با امکان خارج نمودن هر بخش به صورت مجزا

تک رک کرایــو  P.I.P.دارای  8قطعه مجزا اســت و برای رک ،یک فرو رفتگی مرکـزی به منظور ثابت نگه داشـتن
نگهــداری  ۶۴لوله کرایو یا مـــیکروتیوب با حجم  ۱/۵و میکـــروتیوب ها و یک قفل مخصوص لـوله های کرایو به
 2میلی لیتر مناسـب می باشد .در انتـهای حفره های این منظـور باز کردن درب لوله با یک دست تعبیه شده است.
ایران کد

281810008075006۶

لوله مناسب ()ml

 ۱/۵و ( ۲لوله کرایو و میکروتیوب)

تعداد حفره

۶۴

ابعاد ()mm

140× 140× ۵۵
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جعبه میکروتیوب

نگهداري و سازماندهی ميکروتيوبها
جعبـ�ه میکروتیوبهـ�ای  P.I.P.از پلیپروپیلن ســاخته
شــدهاند و قابل اتوکالو و فریز کردن میباشند .صفحهي
قرارگیــری میکروتیوبها دارای ردیفبندی ماتریســی
میباشد که امکان شناسایی آسان میکروتیوبها را فراهم
میآورد .این جعبهها دارای درب شــفاف و لوالیی و قفل
محافظ ضامندار هستند .همچنین جهت چیدمان پایدار
ایران کد

2818100080750017
2818100080750018
2818100080750019

مدل

 153خانه ()9 × 17
 98خانه ()7 × 14
 72خانه ()6 × 12

مناســب جعبهها بر روی هــم ،عالوه بر مقطع
و انبارش
ِ
مســتطیلی آنها ،زائدهای بر روی درب تعبیه شده است.
این جعبهها در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در
آزمایشگاهها مقاوم بوده و در  3مدل مختلف و رنگهای
متنوع عرضه میشوند .تنوع در رنگبندی موجب سهولت
در دستهبندی و تفکیک نمونهها میشود.

میکروتیوب مناسب

0/2 ml
0/5 ml
1/5 ml

ابعاد

176 mm × 95 mm × 55 mm
176 mm × 95 mm × 55 mm
176 mm × 95 mm × 55 mm

تعداد در بسته

5
5
5

3

جعبه كرايو

نگهداري و سازماندهی انواع لولهها و ميکروتيوبها تا حجم  2میلیلیتر

از جعبه کرایو میتــوان جهت نگهداری لولههای کرایو و
لولههای ســانتریفوژ تا حجم  2 mlاســتفاده کرد .این
جعبه از پلیپروپیلن ســاخته شده و قابل اتوکالو و فریز
کردن است .کف جعبه کرایو دارای ردیفبندی ماتریسی
بوده که امکان شناسایی آسان لولهها را برای کاربر فراهم
مــیآورد .این جعبه دارای درب شــفاف و لوالیی و قفل

ایران کد

2818100080750013

مدل

 100خانه ()10 × 10

محافظ ضامندار است و مقطع مربعی آن موجب سهولت
در چیدمــان پایــدار و انبارش مطمئن آنها میشــود.
جعبه کرايو در برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج
در آزمایشــگاهها مقاوم بــوده و در رنگهای متنوع ارائه
میشود .تنوع در رنگبندی موجب تسهیل دستهبندی و
تفکیک نمونهها میشود.

لوله مناسب

2 ml

ابعاد

140 mm × 140 mm × 55 mm

تعداد دربسته

6

جعبه نوک سمپلر

نگهداري و سازماندهی نوک سمپلرها
جعبههای نوک سـ�مپلر  P.I.P.برای نگهداری انواع نوک
ســمپلر از حجم  0/1 - 1000µlمناسب ميباشند .این
جعبهها از پلیپروپیلن ســاخته شــده و قابل اتوکالو و
فریز کردن هســتند .با توجه به چینش حفرهها استفاده
از ســمپلرهای  8کاناله و  12کاناله جهت سهولت بیشتر
توصیه میشود و در عین حال محدودیتی در استفاده از
سایر سمپلرها وجود ندارد .این جعبهها دارای درب شفاف

ایران کد

2818100080750021
2818100080750022
2818100080750020

مدل

 96خانه ()8 × 12
 96خانه ()8 × 12
 60خانه ()6 × 10

و لوالیی و قفل محافظ ضامندار بوده و مقطع مستطیلی
این محصول موجب سهولت در چیدمان پایدار و انبارش
مطمئن آنها میشود .همچنین جعبه نوک سمپلر در برابر
اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاهها مقاوم
است .جعبههای نوک ســمپلر در  3مدل مختلف عرضه
میشــوند و هر مدل جهت تفکیک و تشــخیص آسانتر
دارای رنگ اختصاصی میباشد.

حجم نوک سمپلر مناسب

0/1-10 µl
1-200 µl
200-1000 µl

ابعاد () mm

120 × 80 × 80
120 × 80 × 80
120 × 80 × 80

تعداد در بسته

4
4
4

جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
تجهیزاتای،
جالوله
میکروتیوب
جعبه
سمپلر،
جالولهای ،جعبه نوک

جالولهای اپندورف

نگهداري و سازماندهی ميکروتيوبها

جالولــهای اپنــدورف با حفره هــای مربعی بــرای انواع
میکروتیوبها و لولههایی تا قطر  10 mmمناسب است.
این جالولهای از پلیپروپیلن ســاخته شــده و گذشته از
مقاوم بودن در برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج
در آزمایشــگاهها ،قابل اتوکالو و فریزکردن نيز میباشد.
مدل

ایران کد

2818100080750007

4

 100خانه ()4 × 25

جالولهای اپندورف جهت شناسایی آسانتر لوله ها دارای
ردیفبندی ماتریســی است .از مزیتهای این جالولهاي،
امکان باز و تا شدن آنهاست که با تا کردن آنها میتوان
در فضــای انبارش صرفهجویی نمــود و همچنین تعداد
بیشتری از آنها را درون دستگاه اتوکالو قرار داد.

قطر لوله مناسب
ф 10 mm

ابعاد

262 mm × 108 mm × 45 mm

رک حمل نمونه

حمل و سازماندهی ظروف نمونهبرداري آزمايشگاهي

رک حمـل نمونـه  P.I.P.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 میباشـد .علاوه بر حفـظ ظـروف و لولههای
نمونـه در شـرایطی پایدار ،این جالولهای به سـازماندهی و

ایران کد

2132159080750004
2132159080750005
2132159080750006
2132159080750007

مدل

چیدمـان منظـم آنها نیـز کمک میکنـد .رک حمل نمونه
در رنـگ بنـدی متنـوع عرضـه میگـردد .قابلیت تا شـدن
ایـن محصـول موجـب اشـغال فضـای کمتـر بـه هنـگام
اتـوکالو یـا انبـارش رک ها میشـود.

ابعاد () mm

رک 58
رک 48
رک 43
*
رک فالکون

تعداد حفره

 12خانه ()4 × 3
 20خانه ()5 × 4
 20خانه ()5 × 4
 40خانه ( 28 + )8×5خانه ()7×4

325 × 242 × 65
325 × 242 × 65
325 × 242 × 65
325 × 242 × 65

* رک فالکون دارای ردیفبندی ماتریسی میباشد.

for Falcon

قطر حفره

ф 58 mm
ф 48 mm
ф 43 mm
 ф17 mmو ф 29 mm

جالولهاي فالکون

نگهداري و سازماندهی لولههاي آزمايشگاهي
جالول�های فالک�ون  P.I.P.از پلیپروپیلـن سـاخته شـده و
قابـل اتـوکالو و فریزکـردن میباشـد .این جالولـهای جهت
شناسـایی آسـانتر لولههـا دارای ردیفبنـدی ماتریسـی
اسـت .از مزیتهـای این جالولـهای امکان باز و بستهشـدن
آنهاسـت کـه بـا بـاز نمـودن آنهـا میتـوان در فضـای
انبـارش صرفهجویـی نمـود و تعـداد بیشـتری از آنهـا را
ایران کد

مدل

2818100080750001

 28خانه}

2818100080750002

 50خانه}

درون دسـتگاه اتـوکالو قـرار داد.
جالولهای فالکون در برابر اکثر اسـیدها و مواد شیمیایی رایج
در آزمایشـگاهها مقاوم بوده و در دو مدل ،در رنگهای زرد و
نارنجی عرضه میشـود که موجب سـهولت در دسـتهبندی
نمونههـا میگردد.

لوله مناسب

ابعاد

(15 ml ............................ )3 × 6
(50 ml ............................ )2 × 5

207 mm × 97 mm × 60 mm

(15 ml ............................ )5 × 6
(50 ml ............................ )4 × 5

207 mm × 170 mm × 60 mm
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جالولهاي ساده

نگهداري و سازماندهی لولههاي آزمايشگاهي

جـ�ا لولـ�ه ایهـ�ای سـ�اده  P.I.P.از
پلیپروپیلن ســاخته شــده و قابل
اتــوکالو و فریزکــردن هســتند.
جهت نوشتن مشــخصات و تفکیک
جالولهایهــا بر روی بدنــهی آنها
محل الصاق برچســب در نظر گرفته
شده اســت .از مزیتهای اصلي این
مدل جالولهایها امکان باز و بســته
ایران کد

2818100080750003
2818100080750004
2818100080750005
2818100080750006

شدن آنهاست که با باز کردن آنها
میتوان در فضای انبارش صرفهجویی
کــرد و تعــداد بیشــتری از آنها را
درون دســتگاه اتوکالو قرار داد .این
جالولهایها در برابر اکثر اســیدها و
مواد شــیمیایی رایج در آزمایشگاهها
مقاوم هستند .جالولهایهای ساده در
 4مدل مختلف عرضه میشوند.

مدل

 21خانه ()3 × 7
 40خانه ()4 × 10
 60خانه ()5 × 12
 90خانه ()6 × 15

قطر لوله مناسب
ф ۲۸ mm
ф 20 mm
ф 16 mm
ф 13 mm

ابعاد

245 mm × 103 mm × 65 mm
245 mm × 103 mm × 65 mm
245 mm × 103 mm × 65 mm
245 mm × 103 mm × 65 mm

رک مگامیکس

نگهداري و سازماندهی هم زمان تعداد زيادي از لولههای آزمايش
ایـن رک هـا از پلـی پروپیلـن سـاخته شـده انـد و در رنگ
هـای مختلـف قابـل ارائـه مـیباشـند .طراحـی ایـن رک
هـا بـه گونـه ای اسـت که هنـگام عـدم اسـتفاده از آنها،
میتـوان قطعـات آنهـا را از هـم باز کرد تا فضای بسـیار
کمتـری را اشـغال نماینـد .رک هـای مگامیکـس در برابـر
اکثر اسـیدها و مواد شـیمیایی رایج در آزمایشـگاهها مقاوم
هستند .

رک هـای مگامیکـس  P.I.P.در دو مـدل  ۱۵۰خانـه (بـرای
لولـههایی بـا حداکثر قطر  ۱۶میلیمتـر) و  ۲۱۶خانه (برای
لولـه هایـی بـا حداکثـر قطـر  ۱۲میلیمتـر) تولید شـدهاند.
حفـرههای ایـن رکها بر روی صفحـات قابل تعویض تعبیه
شـدهانـد و بـه کاربر این امـکان را میدهند که (بـا توجه به
نیـاز خـود) در یـک رک صفحـات مختلف با هـر دو حفره
را بـه صـورت ترکیبـی در ارتفـاع مختلـف قـرار دهـد.
دارای ردیف بندی ماتریسی
ساختار مستحکم
امکان جابجایی و تنظیم ارتفاع صفحات
ایران کد

2818100080750026
2818100080750027

مدل

 216خانه
 150خانه

قطر حفره
ابعاد () mm
ф 12 mm 335 × 233 × 90
ф 16 mm 335 × 233 × 90

تعداد حفره در هر صفحه

 72خانه ()12 × 6
 50خانه ()10 × 5

تعداد حفره در کل

 216خانه ()18 × 12
 150خانه ()15 × 10

جالولهاي T3

نگهداري و سازماندهی لولههاي آزمايشگاهي

جالولــهای  T3برای نگهداری انواع لولهها با قطر 10-16 mm
مناســب ميباشــد .این جالولهاي از پلیپروپیلن ساخته
شــده و قابل اتوکالو و فریزکردن است .از مزیتهای این
جالولهای امکان تنظیم تعداد طبقات و باز و بستهشــدن
آن اســت که با بازنمودن آن میتــوان در فضای انبارش
صرفهجویی نمود و تعداد باالتری را درون دستگاه اتوکالو

قرار داد .همچنین دستهي آن موجب سهولت در حمل آن
میشود .جالوله ای  T3در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی
رایج در آزمایشــگاهها مقاوم اســت .ایــن جالولهای در
رنگهای متنوع جهت ســهولت در تفکیک و دستهبندی
عرضه میشود.

ایران کد

مدل

لوله مناسب

ابعاد

2818100080750014

 18خانه ()3 × 6

(ф 16 ×100 )mm
(ф 12 × 100 )mm
(ф 10 × 75 )mm
(ф 12 × 75 )mm
لوله مخروطی 15 ml

150 mm × 65 mm × 110 mm
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جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
تجهیزاتای،
جالوله
میکروتیوب
جعبه
سمپلر،
جالولهای ،جعبه نوک

جالولهای مولتی رک

نگهداري و سازماندهی انواع لولهها و میکروتیوبها
مولتــی رکهــای  P.I.P.در  ۱۲مــدل بــرای نگهــداری و
ســازماندهی انــواع لولههــا و میکروتیــوب هــا در تمامــی
قســمتهای آزمایشــگاه مناســب میباشــند .ایــن مولتــی
رک هــا از  POMســاخته شــدهاند کــه دارای قابلیــت
غوطــه وری در آب بــوده و در برابــر اکثــر اســیدها و مــواد
شــیمیایی رایــج در آزمایشــگاه هــا مقــاوم مــی باشــند.
همچنیــن ابعــاد آنهــا بــه گونــه ای در نظــر گرفتــه شــده

6

ایران کد

مدل

تعداد حفره

2818100080750038

L12 - 84

84

2818100080750039

S12 - 42

42

2818100080750040

L16 - 60

60

2818100080750041

S16 - 30

30

2818100080750042

L30 - 18

18

2818100080750043

S30 - 9

9

2818100080750044
2818100080750045

LM - 60
SM - 30

60
30

2818100080750059

LC - 84

84

2818100080750060

SC - 42

42

2818100080750061

LF - 39

39

2818100080750062

LT - 72

72

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 رکهــا موجــب تســهیل هرچــه بیشــتر حمل
و جابجایــی آنهــا مــیگــردد .مولتــی رک هــای  P.I.P.در
رنــگ هــای متنــوع ارائــه مــیگردنــد.

لولههای مناسب

لوله با قطر  13میلیمتر
لوله  ،12 × 100گاماکانتر
لوله با قطر  13میلیمتر
لوله  ،12 × 100گاماکانتر
لوله با قطر  16میلیمتر
لوله  16 × 100و فالکون  15میلیلیتری
لوله با قطر  16میلیمتر
لوله  16 × 100و فالکون  15میلیلیتری
لولههایی با قطر  25تا  30میلیمتر
لوله فالکون  50میلیلیتری
لولههایی با قطر  25تا  30میلیمتر
لوله فالکون  50میلیلیتری
میکروتیوبهای  1/5و  2میلیلیتری
میکروتیوبهای  1/5و  2میلیلیتری
لولههای با حداکثر قطر 11میلیمتر
لوله گاماکانتر ،لوله کرایو
لولههای با حداکثر قطر 11میلیمتر
لوله گاماکانتر ،لوله کرایو
لولههای فالکون
 15و 50میلیلیتری
لولههای ساده ،لوله گاماکانتر
 12 × 100و 16 × 100

ابعاد ()mm

293 × 115 × 65
175 × 115 × 65
293 × 115 × 65
175 × 115 × 65
293 × 115 × 65
175 × 115 × 65
293 × 115 × 37
175 × 115 ×37
293 × 115 × 37
175 × 115 × 37
293 × 115 × 65
293 × 115 × 65

رک نگهدارنده لوله مخروطی

نگهداری و سازماندهی لولههای مخروطی
رکهای نگهدارنده لوله مخروطی  P.I.P.برای نگهداری
و سازماندهی لولههای مخروطی 15و 50میلیلیتری
طراحی شدهاند .از مزایای اصلی این رکها قابلیت اتصال
به یکدیگر در تعداد نامحدود است .رکهای نگهدارنده
لولههای مخروطی  P.I.P.از پلیپروپیلن ساخته شدهاند و

ایران کد

2818100080750029
2818100080750028
2816390080750038
2816390080750039

تعدادحفره

 25خانه
 25خانه
 25خانه
 25خانه

توضیحات

قابل اتوکالو و فریز کردن میباشند و در برابر اکثر اسیدها
و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاهها مقاوم هستند.
جهت سازماندهی و تفکیک مناسب لولهها این رکها در
رنگ های متنوع ارائه میگردند.

مناسب لوله مخروطی 15 ml
مناسب لوله مخروطی 50 ml
به همراه  25عدد لوله 15 ml
به همراه  25عدد لوله 50 ml

ابعاد

145 mm × 110 mm × 35 mm
210 mm × 180 mm × 35 mm
150 mm × 110 mm × 130 mm
210 mm × 180 mm × 130 mm

تعداد در بسته

10
10
1
1

www.medpip.com

رک پازلی

نگهداري و سازماندهی انواع لولههای آزمایشگاهی
رک پازلی با طراحی متفاوت ،برای نگهداری انواع لولهها از
قطر  11mmتا قطر  28mmمناسب میباشد .این رکها
از پلیپروپیلن ساخته شدهاند و قابل اتوکالو و فریزکردن
هستند .ســاختار منحصر به فرد این رکها این امکان را
به شــما میدهد که از آنها به صورت تکی و یا چندتایی
اســتفاده نمایید .با توجه به سایزهای متفاوت حفرههای
موجود بر روی هر وجه رک ،کاربر ميتواند با اتصال چند
ایران کد

قطر حفره

2818100080750025

ф 28 mm
ф 16 mm
ф 11 mm
ф 11 mm

رک بــه هم ،به طور همزمان لولهها با قطرها و حجمهای
مختلف را درون آن قــرار دهد .این رکها جهت بازیابی
آســان لولهها دارای ردیفبندی ماتریسی میباشند .رک
پازلی  P.I.P.در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در
آزمایشگاهها مقاوم میباشد .این رکها در رنگهای متنوع
جهت سهولت در تفکیک و دستهبندی عرضه میشوند.

تعداد حفره
.............
.............
.............
.............

ابعاد

 4خانه
 9خانه
 4خانه
 8خانه

تعداد در بسته

4

150 mm × 140 mm × 65 mm
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رک چرخان

نگهداري و سازماندهی همزمان انواع لولهها و ميکروتيوبها

رک چرخان برای نگهداری میکروتیوبها از حجم 0/2ml
تا  2mlو انواع لولهها تا قطر  16mmمناســب میباشد.
این رکها از پلیپروپیلن ســاخته شده و قابل اتوکالو و
فریز کردن هســتند .ســاختار خاص این رکها و قابلیت
اتصال آنها به هم مزیتهای فراوانی را نســبت به سایر
رکها برای کاربــر به همراه دارد .با توجه به ســایزهای
متفــاوت حفرههای موجود بر روی هــر وجه رک ،کاربر
ایران کد

2818100080750024

میتوانــد با اتصال چنــد رک به هم ،به طــور همزمان
لولههايي بــا قطرها و حجمهاي مختلف را درون آن قرار
دهـ�د .رک چرخـ�ان  P.I.P.در برابر اکثر اســیدها و مواد
شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است .این رکها در
رنگهای متنوع جهت ســهولت در تفکیک و دستهبندی
عرضه میشوند.

قطر حفره تعداد در هر قطعه
ф 6 mm
ф 7 mm
ф 10 mm
ф 16 mm

32 ..............
12 ..............
9 ..............
6 ..............

لولههای مناسب

تعداد در بسته

ابعاد () mm

ميکروتيوب 0/2 ml
ميکروتيوب 0/5 ml
100 × 100 × 50
ميکروتيوب  1/5 mlو 2 ml
لوله تا قطر 16 mm
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استند پیپت و ترمومتر

نگهداری انواع پيپتها و ترمومترهای میله ای

اسـتند پیپـت و ترمومتـر  P.I.P.در دو مـدل  25و 50
خانـه ارائـه مـیگـردد .مـدل  25خانـه دارای حفـره هایی
بـا قطـر  8میلیمتر اسـت که بـرای قرارگیـری پیپت های
معمولـی بـا حجـم  0/1تـا  3میلیلیتـر و پیپتهـای ژوژه
بـا حجـم  1تـا  8میلـیلیتر مناسـب مـیباشـد .همچنین
تمامـی ترمومترهـای میله ای کـه قطر آنهـا از  8میلیمتر
کمتـر باشـد را مـیتـوان در مـدل  25خانه قـرار داد .قطر
حفـرههـای مـدل  50خانـه 16 ،میلـی متـر بـوده و بـرای
ایران کد

2818400080750004
2818400080750005

مدل

 25خانه
 50خانه

قطر حفرهها
ф 8 mm
ф 16 mm

سـازماندهی پیپـت هـای معمولـی  5تا  25میلـیلیتری و
پیپـت هـای ژوژه  7تا  50میلی لیتری مناسـب اسـت .این
اسـتند از پلـی پروپیلـن سـاخته شـده ،قابل اتـوکالو بوده
و علاوه بـر مقاومـت در برابـر اکثـر اسـیدها و حلالهای
رایج در آزمایشـگاه ،از سـاختاری پایدار و اسـتوار برخوردار
اسـت .از دیگـر مزایـای ایـن اسـتندها ،امـکان باز و بسـته
شـدن آنهاسـت که باعث صرفه جویی در فضـای انبارش
میشـود.

پيپت ژوژه مناسب

 1 mlتا 8 ml
 7 mlتا 50 ml

پیپت مناسب

 0/1 mlتا 3 ml
 5 mlتا 25 ml

ابعاد () mm

145 ×137 × 255
210 ×137 × 255

