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تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری

لوله آزمایش CBC

نگهداري نمونههاي آزمايشگاهي با تشخيص حجم نمونه
لولههای  CBCتولید شـ�ده توسـ�ط  ،P.I.P.یکبارمصرف و
فاقــد هرگونه ماده ضد انعقاد میباشــد که در دو جنس
پلیاستایرن و پلیپروپیلن قابل ارائه است .درب این لوله
از دو نوع کپ (پلیاتیلن) و فشــاری (پلی پروپیلن) است.

از لحاظ ساختاری کف مسطح این لوله امکان ایستایی را
برای آن فراهم آورده است .از مزیتهای اصلی این لولهها
مدرج بودن آن میباشــد و این درجــه بندی به صورت
شماتیک در پایین تصویر نشان داده شده است.

1

5 ml
4 ml
2/5 ml

2 ml

ایران کد

مدل درب

ظرفیت

جنس

2811110080750013

فشاری

5 ml

پلیپروپیلن

2811110080750011

کپ

5 ml

پلیاستایرن

2811110080750005

فشاری

5 ml

پلیپروپیلن

ابعاد

قطر خارجی دهانه ф16/2 mm :
ارتفاع 54 mm :

تعداد دربسته

400

قطر خارجی دهانه ф16/2 mm :
ارتفاع 54 mm :

200

قطر خارجی دهانه ф16/2 mm :
ارتفاع 54 mm :

200

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

for PP

لوله آزمایش ساده

نگهداري و انتقال نمونه آزمايشگاهي
ایــن لولههــا از پلیپروپیلن شــفاف ســاخته شــدهاند ،مقاوم هستند .لولههای آزمایش ساده در دو سايز متفاوت
یکبارمصرف میباشــند و میتوان از آنها جهت نگهداری و به صورت با درب (فشاری  PPو کپ  )PEو بدون درب
و انتقال انواع نمونهها استفاده نمود .این لولههای آزمایش ارائه میشوند.
در برابر اکثر اســیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه
درب فشاری درب کپ

for PP

ایران کد

ابعاد (ارتفاع×قطر)

ظرفیت

2811110080750001
2811110080750002
2811110080750003
2811110080750004
2811110080750014

ф12 mm × 100 mm
ф16 mm × 100 mm
ф12 mm × 100 mm
ф16 mm × 100 mm
ф16 mm × 100 mm

7 ml
9 ml
7 ml
9 ml
9 ml

جنس  -نوع درب

 - PPفشاری
 - PPفشاری
 - PEکپ

تعداد دربسته

200
200
200
200
200

درب لوله لبهدار (قارچی)

جلوگیری از نشت و تبخیر محتوای لوله آزمایش

ф16 mm

ф13 mm

ф12 mm

ب لولههــای لبهدار از جنس پلیاتیلن ( )EPو در ســه
در 
مدل جهت اســتفاده با لولههای بــه قطر  12و  13و 16
میلیمتر موجود هســتند .دو لبهی منعطف تعبیه شده در
این دربها ،ضد نشت بودن آنها را تضمین کرده و فاصلهی
مناسب این لبهها از یکدیگر نســبت به نمونههای مشابه،
ایران کد

تعداد در بسته

۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳

۲۰۰

۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷

۲۰۰

۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵

۲۰۰

ضریب اطمینان از عدم نشــت و تبخیر نمونه را باال میبرد.
طراحی هاللی شــکل انتهای این دربها از چسبیدن نمونه
بــه آنها جلوگیری میکند .این دربها در رنگهای متنوع
موجود هستند که امکان دستهبندی راحت نمونهها و استفاده
از سیستم کدگذاری رنگی را فراهم میسازد.
لولههای مناسب

لولههای آزمایش ،سانتریفوژ و کووتهای مد ّور با قطر ۱۲
میلیمتر (۱۲×۷۵ ،۱۲×۱۰۰و…)
لولههای آزمایش ،سانتریفوژ و کووتهای مد ّور با قطر ۱۳
میلیمتر (۱۳×۱۰۰و…)
لولههای آزمایش ،سانتریفوژ و کووتهای مد ّور با قطر ۱۶
میلیمتر (۱۶×۱۰۰و…)

نوع درب

مدل

فشاری

کوچک

فشاری

متوسط

فشاری

بزرگ

www.medpip.com

لوله مخروطی

نگهداري نمونه آزمايشگاهي و استفاده در دستگاه سانتريفوژ
این لولههای یکبارمصرف از پلیپروپیلن شــفاف ســاخته
شــدهاند و انتهاي آنها مخروطي شــکل اســت .لولههای
مــدرج مخروطــی شــکل در دو ســايز بــا ظرفيتهاي
15میلیلیتــر (دارای درجهبندی تا  )12mlو 50ميليليتر
جهت نگهداري نمونه و نيز اســتفاده در دستگاه سانتريفوژ
ایران کد

2811110080750006
2811110080750007

ظرفیت

15 ml
50 ml

درجهبندی

تا نيروي ( 6500g )RCFطراحي شــدهاند و قابل اتوکالو و
فریزکردن میباشــند .درب این لولهها از نوع پیچی است.
لولههــای مخروطی شــکل در برابر اکثر اســیدها و مواد
شیمیایی رایج در آزمایشگاهها مقاوم هستند و با دربهایی
در رنگهای متنوع قابل ارائه میباشند.
ارتفاع

120 mm
117 mm

0/5 ml
2/5 ml

قطر خارجی دهانه
ф 17 mm
ф 29 mm

2

تعداد دربسته

100
50

* این لولهها قابل ارائه در بسته های  ۲۵عددی به همراه رک نگهدارنده لوله مخروطی نیز می باشند.

لوله گاما کانتر

نگهداري نمونه آزمايشگاهي
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 لولهها کاربرد
فراوانی در انجام تســتهای ایمونواســی ()…,RIA,EIA
ایران کد

2811110080750008
2811110080750009

مدل

شفاف
مات

جنس

دارنــد و میتوان از آنهــا در زمینههای گوناگون از قبیل
نگهداری نمونه و رقیقسازی استفاده نمود .ابعاد این لولهها
به گونهای انتخاب و طراحی شــده اســت که بتوان آنها را
مستقیماً درون بسیاری از دستگاهها قرار داد و دیگر نیازی
به تعویض لوله نباشــد و از ریختــن و هدررفتن نمونه در
هنگام انتقال جلوگیری شود.
ظرفیت
5 ml
5 ml

PS
PP

ابعاد (ارتفاع×قطر)

ф 12mm ×75mm
ф 12mm ×75mm

تعداد در بسته

500
500

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

for PP

لوله نمونهبرداری قاشقکدار

نمونه برداری و نگهداري انواع نمونهها

لوله نمونهبرداري قاشقکدار یکبارمصرف  P.I.P.از جنس
پلیپروپیلن با گنجايش  15ميليليتر و عمق  51ميليمتر
وســيلهای مناســب براي نگهداري و حمــل انواع نمونه
مانند :انواع بافت ،ترشــحات مخاطي ،اسپرم و ...میباشد
که جهت تســهیلدســتهبندی نمونهها ،این محصول در
ایران کد

2132153080750004

ظرفیت

15 ml

ارتفاع با درب

68 ml

رنگهای مختلف عرضه میشــود و پرسنل آزمایشگاهی
میتوانند به هر نــوع نمونه یک رنگ را اختصاص دهند.
درب اين لوله ،پيچي ،ضدنشــت و قاشقک آن متصل به
درب اســت .این لوله قابل اتوکالو بــوده و در برابر اکثر
اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه مقاوم است.

ابعاد (قطردهانه × ارتفاع لوله)

51 mm × ф 20 mm

ارتفاع قاشقک

45 mm

تعداد دربسته

1000

