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سمپلر 1μl

سمپلر 2μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر0/5-10 μl

کد محصول120260 :
ایران کد2811340080750034 :

کد محصول120261 :
ایران کد2811340080750035 :

سمپلر 3μl

سمپلر 4μl

تک کاناله ،حجم ثابت

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر0/5-10 μl

مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد رنگی :سفید

کد محصول120262 :
ایران کد2811340080750036 :

کد محصول120263 :
ایران کد2811340080750037 :

سمپلر 5μl

سمپلر 6μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120264 :
ایران کد2811340080750038 :

کد محصول120265 :
ایران کد2811340080750039 :

سمپلر 7μl

سمپلر 8μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120266 :
ایران کد2811340080750040 :

کد محصول120267 :
ایران کد2811340080750041 :

سمپلر 9μl

سمپلر 10μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120268 :
ایران کد2811340080750042 :

کد محصول120298 :
ایران کد2811340080750043 :
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تجهیزات حجمبرداری
سمپلر 10μl

سمپلر 15μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120269 :
ایران کد2811340080750044 :

کد محصول120270 :
ایران کد2811340080750045 :

سمپلر 20μl

سمپلر 25μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120271 :
ایران کد2811340080750046 :

کد محصول120272 :
ایران کد2811340080750047 :

سمپلر 30μl

سمپلر 40μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120273 :
ایران کد2811340080750048 :

کد محصول120274 :
ایران کد2811340080750049 :

سمپلر 50μl

سمپلر 60μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120275 :
ایران کد2811340080750050 :

کد محصول120276 :
ایران کد2811340080750051 :

سمپلر 70μl

سمپلر 75μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120277 :
ایران کد2811340080750052 :

کد محصول120278 :
ایران کد2811340080750053 :
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سمپلر 80μl

سمپلر 90μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120279 :
ایران کد2811340080750054 :

کد محصول120280 :
ایران کد2811340080750055 :

سمپلر 100μl

سمپلر 100μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120281 :
ایران کد2811340080750056 :

کد محصول120299 :
ایران کد2811340080750057 :

سمپلر 110μl

سمپلر 120μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120282 :
ایران کد2811340080750058 :

کد محصول120283 :
ایران کد2811340080750059 :

سمپلر 150μl

سمپلر 200μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120284 :
ایران کد2811340080750060 :

کد محصول120285 :
ایران کد2811340080750061 :

سمپلر 220μl

سمپلر 250μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120286 :
ایران کد2811340080750062 :

کد محصول120287 :
ایران کد2811340080750063 :
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تجهیزات حجمبرداری
سمپلر 300μl

سمپلر 400μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120288 :
ایران کد2811340080750064 :

کد محصول120289 :
ایران کد2811340080750065 :

سمپلر 450μl

سمپلر 500μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120290 :
ایران کد2811340080750066 :

کد محصول120291 :
ایران کد2811340080750067 :

سمپلر 600μl

سمپلر 700μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120292 :
ایران کد2811340080750068 :

کد محصول120293 :
ایران کد2811340080750069 :

سمپلر 750μl

سمپلر 800μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120294 :
ایران کد2811340080750070 :

کد محصول120295 :
ایران کد2811340080750071 :

سمپلر 900μl

سمپلر 1000μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120296 :
ایران کد2811340080750072 :

کد محصول120297 :
ایران کد2811340080750073 :
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پایه سمپلر گردان  6شاخه

استند سمپلر  5خانه

کد محصول 120253 :
ایرانکد 2818400080750009 :

کد محصول 120451 :
ایرانکد 2818400080750008 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج
1/5 ml
بسته  400عددی
کد محصول 120108 :
ایرانکد 2811310080750041 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج
2 ml
بسته  400عددی
کد محصول 120146 :
ایرانکد 2811310080750107 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 10cm
بسته  400عددی
کد محصول 120162 :
ایرانکد 2811310080750110 :

3 ml
بسته  400عددی
کد محصول 120147 :
ایرانکد 2811310080750108 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 12cm
بسته  400عددی
کد محصول 120163 :
ایرانکد 2811310080750109 :

 -4 mlطول 14cm
بسته  400عددی
کد محصول 120164 :
ایرانکد 2811310080750112 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور حباب متغیر

 - 5/5 mlطول 17/6 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120165 :
ایرانکد 2811310080750111 :

 - 5/5 mlطول 19/6 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120166 :
ایرانکد 2811310080750114 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور اکسترا

کد محصول 120167 :
ایرانکد 2811310080750113 :

ایرانکد 2811310080750116 :

پیپت پاستور اکسترا

پیپت پاستور اکسترا

 - 5/5 mlطول 21/6 cm
بسته  400عددی

 - 7/5 mlطول 26 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120168 :

 - 7/5 mlطول 28 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120169 :
ایرانکد 2811310080750115 :

 - 7/5 mlطول 30 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120170 :
ایرانکد 2811310080750117 :
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تجهیزات حجمبرداری
جعبه نوک سمپلر آبی 60خانه

جعبه نوک سمپلر زرد  96خانه

با درب لوالیی قفلدار  -قابل اتوکالو
بسته  4عددی
کد محصول 120049 :
ایرانکد 2818100080750020 :

با درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی
کد محصول 120050 :
ایرانکد 2818100080750022 :

جعبه نوک سمپلرکریستالی 96خانه
درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی
کد محصول 120051 :
ایرانکد 2818100080750021 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.
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جنرال کاتالوگ پل ایدهآل پارس

7

www.medpip.com
سیفتیباکس  2لیتری

سیفتیباکس  3لیتری

کد محصول 120240 :
ایرانکد 2134500080750025 :

کد محصول 120241 :
ایرانکد 2134500080750026 :

سیفتیباکس  4لیتری

سیفتیباکس  5لیتری

مدل RC plus

مدل RC plus

مدل RC plus

مدل RC plus

کد محصول 120242 :
ایرانکد 2134500080750027 :

کد محصول 120243 :
ایرانکد 2134500080750028 :

سیفتیباکس  6لیتری

سیفتیباکس  7لیتری
مدل RC plus

مدل RC plus

کد محصول 120244 :
ایرانکد 2134500080750029 :

کد محصول 120245 :
ایرانکد 2134500080750030 :

سیفتی باکس  1/5لیتری

سیفتیباکس  2لیتری

مدل

مدل C plus

C plus

کد محصول 120251 :
ایرانکد 2134500080750033 :

کد محصول 120252 :
ایرانکد 2134500080750034 :

سیفتی باکس  3لیتری

سیفتیباکس  5لیتری

مدل

مدل C plus

C plus

کد محصول 120248 :
ایرانکد 2134500080750031 :

کد محصول 120249 :
ایرانکد 2134500080750032 :

سیفتیباکس  2/5لیتری

سیفتیباکس  3/5لیتری

مدل

مدل

Ra

کد محصول 120125 :

Ra

ایرانکد 2134500080750016 :

کد محصول 120126 :
ایرانکد 2134500080750013 :

سیفتیباکس  4لیتری

سیفتیباکس  4/5لیتری

مدل

مدل

Ra

Ra

کد محصول 120128 :
ایرانکد 2134500080750018 :

کد محصول 120127 :
ایرانکد 2134500080750017 :
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سیفتیباکس و ایمنی
سیفتیباکس  8/5لیتری

سیفتیباکس  5/5لیتری
مدل Ra

مدل Ra

کد محصول 120129 :
ایرانکد 2134500080750021 :

کد محصول 120130 :
ایرانکد 2134500080750019 :

سیفتیباکس  9/5لیتری

سیفتیباکس  11/5لیتری
مدل Ra

مدل Ra

کد محصول 120131 :
ایرانکد 2134500080750020 :

کد محصول 120132 :

ایرانکد 2134500080750022 :

سیفتیباکس  15لیتری

سیفتیباکس  22لیتری
مدل Rb

مدل Rb

کد محصول 120066 :
ایرانکد 2134500080750009 :

کد محصول 120067 :
ایرانکد 2134500080750010 :

سیفتیباکس  25لیتری

سیفتیباکس 26/3لیتری

مدل

مدل

Rb

XL

ایرانکد 2134500080750011 :

کد محصول 120124 :
ایرانکد 2134500080750023 :

سیفتیباکس  0/5لیتری

سیفتیباکس  1/5لیتری

کد محصول 120068 :

مدلCd

مدل Cd

کد محصول 120053 :
ایرانکد 2134500080750002 :

کد محصول 120001 :
ایرانکد 2134500080750003 :

سیفتیباکس  2لیتری

سیفتیباکس  3لیتری
مدل Cd

مدل Cd

کد محصول 120052 :
ایرانکد 2134500080750004 :

کد محصول 120002 :

ایرانکد 2134500080750005 :

سیفتیباکس  5لیتری

سیفتیباکس 7لیتری

مدل

مدل Cc

Cd

کد محصول 120004 :
ایرانکد 2134500080750007 :

کد محصول 120003:
ایرانکد 2134500080750006 :
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سیفتیباکس  80سیسی

سیفتیباکس 12لیتری
مدل Cc

مدل جیبی

کد محصول 120005 :
ایرانکد 2134500080750008 :

کد محصول 120206 :
ایرانکد 2134500080750024:

سیفتیباکس  300سیسی
مدل جیبی

کد محصول 120027 :
ایرانکد 2134500080750001 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.
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جنرال کاتالوگ پل ایدهآل پارس
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سیفتیباکس و ایمنی
آمپول بازکن یکبارمصرف

آمپول بازکن یکبارمصرف S -

M-

بسته  100عددی

بسته  100عددی

کد محصول120090 :
ایرانکد 2133990080750001:

کد محصول 120091 :
ایرانکد 2133990080750002 :

پایه فلزی سیفتیباکس

پایه فلزی سیفتیباکس

مناسب سیفتی باکسهای 2و Cd 1/5

مناسب سیفتی باکسهای  5وCd 3

کد محصول 120010 :
ایرانکد 2818400080750003 :

کد محصول 120006 :
ایران کد 2818400080750002:

پایه پالستیکی Ra

پایه پالستیکی RC plus

C plus 3 , 5

2و C plus 1/5

مناسب سیفتی باکسهای

مناسب سیفتی باکسهای  5و2، 3، 4

Ra

کد محصول 120133 :
ایرانکد 2818400080750006 :

کد محصول 120234 :
ایرانکد 5334560080750005 :

پایه فلزی رومیزی

پایه فلزی کوچک

مناسب سیفتی باکسهای 7

وRC plus 6

مناسب سیفتی باکسهای 3و

RC plus 2

کد محصول 120238 :
ایرانکد 5334560080750004 :

کد محصول 120236 :
ایرانکد 5334560080750002 :

پایه فلزی بزرگ

آداپتور اتصال پایه فلزی به میله

مناسب سیفتی باکسهای 7و4، 5، 6

مناسب سیفتی

RC plus

باکسهای RC plus

کد محصول 120235 :

کد محصول 120237 :
ایرانکد 5334560080750003:

ایرانکد 2134800080750001:

سینیتزریقات و پانسمان

کوچک

سینیتزریقات و پانسمان
بزرگ

کد محصول 120247 :
ایرانکد 2132159080750009 :

کد محصول 120246:
ایرانکد 2132159080750010 :

ترالی سیفتیباکس XL

کد محصول 120211 :
ایرانکد 5334560080750001 :
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اسپاچوالی پالستیکی

لوپ استاندارد فلزی

بسته  50عددی

بسته  250عددی

کد محصول 130028 :
ایرانکد 2812490080750002 :

کد محصول 120026 :
ایرانکد 2133920080750001 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج
1/5 ml
بسته  400عددی
کد محصول 120108 :
ایرانکد 2811310080750041 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج
2 ml
بسته  400عددی
کد محصول 120146 :
ایرانکد 2811310080750107 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 10cm
بسته  400عددی
کد محصول 120162 :
ایرانکد 2811310080750110 :

3 ml
بسته  400عددی
کد محصول 120147 :
ایرانکد 2811310080750108 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 12cm
بسته  400عددی
کد محصول 120163 :
ایرانکد 2811310080750109 :

 -4 mlطول 14cm
بسته  400عددی
کد محصول 120164 :
ایرانکد 2811310080750112 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور حباب متغیر

 - 5/5 mlطول 17/6 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120165 :
ایرانکد 2811310080750111 :

 - 5/5 mlطول 19/6 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120166 :
ایرانکد 2811310080750114 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور اکسترا

 - 5/5 mlطول 21/6 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120167 :
ایرانکد 2811310080750113 :

 - 7/5 mlطول 26 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120168 :

ایرانکد 2811310080750116 :

پیپت پاستور اکسترا

پیپت پاستور اکسترا

 - 7/5 mlطول 28 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120169 :
ایرانکد 2811310080750115 :

 - 7/5 mlطول 30 cm
بسته  400عددی
کد محصول 120170 :
ایرانکد 2811310080750117 :
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تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری
ترالی فایل

دسته فیلدوپالتین

مناسب فایلهایالم ،بلوک بافت و تیشوکاست

بسته  6عددی  12 -متر سیم

کد محصول 120239 :
ایرانکد 2134420080750001 :

کد محصول 130026:

ایرانکد 2131810080750001 :

سینی برش بافت

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

کد محصول 120089 :
ایرانکد 2132755080750001 :

کد محصول 120024 :
ایرانکد 2132153080750001 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

 2/5لیتری

 2/5لیتری  -رنگی

 3/5لیتری

کد محصول 120429 :

کد محصول 120116 :

ایرانکد 2132153080750005 :

ایرانکد 2132153080750010 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته
 3/5لیتری  -رنگی

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته
 2/5لیتری  -ایستاده

کد محصول 120430 :
ایرانکد 2132153080750011 :

کد محصول 120141 :
ایرانکد 2132153080750006 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته
 3/5لیتری  -ایستاده

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته
 2/5لیتری  -ایستاده رنگی

کد محصول 120142 :
ایرانکد 2132153080750007 :

کد محصول 120431 :
ایرانکد 2132153080750008 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته
 3/5لیتری  -ایستاده رنگی

فایل نگهداری الم

ظرفیت  1200 :عدد الم

کد محصول 120432:

ایرانکد 2132153080750009 :

کد محصول 120207 :
ایرانکد 2131840080750010 :

فایل نگهداری بلوک بافت
ظرفیت  500 :عدد بلوک

فایل نگهداری تیشوکاست
ظرفیت  1512:عدد تیشوکاست

کد محصول 120208 :
ایرانکد 2131840080750008 :

کد محصول 120209 :
ایرانکد 2131840080750009 :
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قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

درب دار  -بسته  500عددی

بدون درب  -بسته  100عددی

کد محصول 120143 :
ایرانکد 2132755080750003 :

کد محصول 120138 :
ایرانکد 2132755080750002 :

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

کد محصول 120198 :
ایرانکد 2132755080750012 :

کد محصول 120199 :
ایرانکد 2132755080750010 :

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

ابعاد ( ) mm

7 × 7 × 6:

ابعاد ( 15 × 15 × 6 : ) mm

ابعاد ( 30 × 24 × 6 : ) mm

ابعاد ( 24 × 24 × 6 : ) mm

کد محصول 120200 :
ایرانکد 2132755080750008 :

کد محصول 120201 :
ایرانکد 2132755080750011 :

قالب بلوکگیری یکبارمصرف
ابعاد ( 37 × 24 × 6 : ) mm

قالب بلوکگیری یکبارمصرف
ابعاد ( ۳۰ × ۲۰ × ۱۲ : ) mm

کد محصول 120202 :
ایرانکد 2132755080750013 :

کد محصول 120203:
ایرانکد 2132755080750014 :

قوطی مدفوع قاشقکدار

قوطی مدفوع قاشقکدار

بزرگ  -درب پیچی

کوچک  -درب فشاری

کد محصول 120070 :
ایرانکد 2132153080750002 :

کد محصول 120071 :
ایرانکد 2132153080750003 :

کپسول بافت استیل

گارو خونگیری

کد محصول 120029 :
ایرانکد 2131840080750003 :

کد محصول 120018 :
ایرانکد 2812490080750001 :

گارو خونگیری

گارو خونگیری

کد محصول 120096 :

کد محصول 120123 :

بزرگسال

بسته  10عددی

اطفال  -بسته  2عددی

اطفال

ایرانکد 2132115080750002 :

ایرانکد 2812490080750003 :
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تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری
گارو فیکس وین

درب لوله لبهدار (قارچی)

کد محصول 120428 :
ایرانکد 2132115080750001 :

لولههای مناسب (12 x75 : )mmو 12x100و ...
کد محصول 120455 :
ایرانکد 2818200080750003 :

درب لوله لبه دار (قارچی)

درب لوله لبهدار (قارچی)

قطر  ،12 mm :بستهی  200عددی

قطر  ، 13 mm :بستهی  200عددی

قطر  16 mm :بستهی  200عددی

لوله 12×100

لوله 16×100

لولههای مناسب ( 16 x100 : )mmو ...
کد محصول 120459 :
ایرانکد 2818200080750005 :

لولههای مناسب ( 13x100: )mmو ...
کد محصول 120457 :
ایرانکد 2818200080750007 :

پالستیکی ()PP

بدون درب -
بسته  200عددی
کد محصول 120058 :
ایرانکد 2811110080750001 :

بدون درب -
بسته  200عددی
کد محصول 120059 :
ایرانکد 2811110080750002 :

لوله 12×100

لوله 16×100

پالستیکی ()PP

با درب فشاری  -پالستیکی
بسته  200عددی
کد محصول 120057 :
ایرانکد 2811110080750003 :

با درب فشاری  -پالستیکی
بسته  200عددی
کد محصول 120060 :
ایرانکد 2811110080750004 :

لوله 16×100

لوله  CBCشفاف

()PP

()PP

با درب کپ
بسته  200عددی
کد محصول 120180 :
ایرانکد 2811110080750014 :

مدرج با درب فشاری PP -
بدون ماده ضد انعقاد -بسته  400عددی
کد محصول 120191 :
ایرانکد 2811110080750013 :

لوله  CBCشفاف

لوله CBC

 -پالستیکی ()PP

مدرج با درب کپ -
بدون ماده ضد انعقاد  -بسته  200عددی
کد محصول ۱۲۰۱۹۲ :
ایرانکد 2811110080750011 :

مدرج با درب
بدون ماده ضد انعقاد -بسته  200عددی
کد محصول 120062 :
ایرانکد 2811110080750010 :

لوله نمونهبرداری قاشقکدار

لوله ( 12×75گاماکانتر)

ایرانکد 2132153080750004 :

ایرانکد 2811110080750008 :

PS

درب پیچدار
بسته  1000عددی
کد محصول 120117 :

فشاری PS -

شفاف PS -
بسته  500عددی
کد محصول 120134 :
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لوله مخروطی 15 ml

لوله ( 12×75گاماکانتر)

مات PP -
بسته  500عددی
کد محصول 120135 :
ایرانکد 2811110080750009 :

مدرج
بسته  100عددی

کد محصول 120193 :
ایرانکد 2811110080750006 :

لوله مخروطی 50 ml

لولهمخروطی 15 ml

مدرج  -همراه با رک نگهدارنده
بسته  25عددی
کد محصول 120136 :
ایرانکد 2816390080750038 :

مدرج
بسته  50عددی
کد محصول 120194 :
ایرانکد 2811110080750012 :

لوله مخروطی 50 ml

مدرج  -همراه با رک نگهدارنده
بسته 25عددی
کد محصول 120137 :
ایرانکد 2816390080750039 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.
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جالولهای ،جعبه نوک سمپلر ،جعبه میکروتیوب
ت وترمومتر
استند پیپ 
 25خانه

ت وترمومتر
استند پیپ 

 50خانه

کد محصول 120111 :
ایرانکد 2818400080750004 :

کد محصول 120112 :
ایرانکد 2818400080750005 :

رک نگهدارنده لوله مخروطي 15 ml

رک نگهدارنده لوله مخروطي 50 ml

 25خانه
بسته  10عددی
کد محصول 120139 :
ایرانکد 2818100080750029 :

 25خانه
بسته  10عددی
کد محصول 120140 :
ایران کد 2818100080750028 :

تکرک کرایو

تکرکمیکروتیوب دو طرفه

جعبه  8عددی

جعبه  8عددی

کد محصول 120446 :
ایرانکد 2818100080750067 :

کد محصول 120447 :
ایرانکد 2818100080750066 :

جالولهای ساده  21 -خانه

پالستیکی  -بازشو

جالولهای ساده  40 -خانه

پالستیکی  -بازشو

کد محصول 120022 :
ایرانکد 2818100080750003 :

کد محصول 120023 :
ایرانکد 2818100080750004 :

جالولهای ساده  60 -خانه

جالولهایساده  90 -خانه

کد محصول 120021 :
ایرانکد 2818100080750005 :

کد محصول 120020 :
ایرانکد 2818100080750006 :

جالولهاییونیورسال 2

جالولهای اپندورف

پالستیکی -بازشو

پالستیکی  -بازشو

 100خانه  -پالستیکی

چهارطرفه  -پالستیکی

کد محصول 120040 :
ایرانکد 2818100080750008 :

دارای ردیف بندی ماتریسی
کد محصول 120028 :
ایرانکد 2818100080750007 :

جالولهای فالکون  28 -خانه

جالولهای فالکون  50 -خانه

پالستیکی -بازشو

پالستیکی  -بازشو

کد محصول 120081 :
ایرانکد 2818100080750001 :

کد محصول 120082 :
ایرانکد 2818100080750002 :
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جالولهای مولتیرک

جالولهای مولتی رک

 42خانه
لولههای مناسب  12 × 100 :وگاماکانتر
کد محصول 120182 :
ایرانکد 2818100080750039 :

 84خانه
لولههای مناسب 12 × 100 :وگاماکانتر
کد محصول 120181 :
ایرانکد 2818100080750038 :
L12-84

S12-42

جالولهایمولتیرک

جالولهای مولتیرک

 30خانه
لولههای مناسب  16×100 :و فالکون 15 ml
کد محصول 120184 :
ایرانکد 2818100080750041 :

 60خانه
لولههای مناسب  16 × 100 :و فالکون 15 ml
کد محصول 120183 :
ایرانکد 2818100080750040 :

S16- 30

L16-60

جالولهایمولتیرک فالکون

جالولهایمولتیرک فالکون

18خانه
لولههای مناسب  :فالکون 50 ml

 9خانه
لوله های مناسب 50 ml :
کد محصول 120186 :
ایران کد 2818100080750043 :

کد محصول 120185 :
ایرانکد 2818100080750042 :
S 30 - 9

L30 - 18

جالولهای مولتیرک کرایو

جالولهای مولتیرک کرایو

 42خانه

 84خانه

کد محصول 120188 :
ایرانکد 2818100080750060 :

کد محصول 120187 :
ایرانکد 2818100080750059 :
SC - 42

LC - 84

جالولهای مولتیرک میکروتیوب

 60خانه

جالولهای مولتیرک میکروتیوب

 30خانه

کد محصول 120189 :
ایرانکد 2818100080750044 :

کد محصول 120190 :
ایرانکد 2818100080750045 :

LM - 60

SM - 30

جالولهای مولتیرک فالکون

 39خانه
لوله های مناسب  :فالکون
کد محصول 120195 :

ml

جالولهای مولتیرک

 72خانه
لوله های مناسب  12×100 :و 16×100
کد محصول 120196 :
ایرانکد 2818100080750062 :

15و50

ایرانکد 2818100080750063 :
LT - 72

LF - 39

جعبه میکروتیوب ترکیبی

جعبهمیکروتیوب ترکیبی

 54خانه  -درب لوالیی قفلدار
قابل اتوکالو بسته  5عددی
کد محصول 120449 :
ایرانکد 2818100080750069 :

 69خانه  -درب لوالیی قفلدار
قابل اتوکالو -بسته  5عددی
کد محصول 120448 :
ایرانکد 2818100080750068 :
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جالولهای ،جعبه نوک سمپلر ،جعبه میکروتیوب
جعبهمیکروتیوب 0/5 ml

جعب ه میکروتیوب 0/2 ml

 153خانه  -درب لوالیی قفلدار -قابل اتوکالو
بسته  5عددی
کد محصول 120045 :
ایرانکد 2818100080750017 :

98خانه  -درب لوالییقفلدار -قابلاتوکالو
بسته  5عددی
کد محصول 120046 :
ایرانکد 2818100080750018 :

جعبه میکروتیوب 1/5 ml

جعبه کرایو  100خانه

 72خانه  -درب لوالییقفلدار -قابلاتوکالو
بسته  5عددی
کد محصول 120047 :
ایرانکد 2818100080750019 :

درب لوالیی قفلدار -قابل اتوکالو
با کدبندی ماتریسی  -بسته  6عددی
کد محصول 120048 :
ایرانکد 2818100080750013 :

جعبه نوک سمپلر آبی 60خانه
با درب لوالیی قفلدار  -قابل اتوکالو
بسته  4عددی
کد محصول 120049 :
ایرانکد 2818100080750020 :

جعبه نوک سمپلر زرد  96خانه
با درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی
کد محصول 120050 :
ایرانکد 2818100080750022 :

جعبه نوک سمپلرکریستالی 96خانه

رک زنجیرهای

بسته  42عددی

درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی
کد محصول 120051 :
ایرانکد 2818100080750021 :

کد محصول 120450 :
ایرانکد 2818100080750070 :

جالولهای پالستیکی  18خانه
مدل T3

رک مگاميکس  150خانه

مناسب لولههاي 16×100

کد محصول 120087 :
ایرانکد 2818100080750014 :

کد محصول 120103 :
ایرانکد 2818100080750027 :

رک مگاميکس  216خانه

رک چرخان

کد محصول 120102 :
ایرانکد 2818100080750026 :

کد محصول 120114 :
ایرانکد 2818100080750024 :

رک پازلي

رکحمل نمونه  12خانه

سري  4عددي

مناسب لولههاي 12×100

سري  4عددي

مناسب ظروف نمونه تا قطر 58 mm

کد محصول 120115 :
ایرانکد 2818100080750025 :

کد محصول 120104 :
ایرانکد 2132159080750004 :

19

www.medpip.com
ک حمل نمونه  20خانه
ر 

رک حمل نمونه  20خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر 43 mm

مناسب ظروف نمونه تا قطر 48 mm

کد محصول 120106 :
ایرانکد 2132159080750006 :

کد محصول 120105 :
ایران کد 2132159080750005 :

رک حمل نمونه  68خانه

مناسب لوله هاي فالکون با قطر  28 mmو16

کد محصول 120107 :

ایران کد 2132159080۷۵۰۰۰۷:

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.
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لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه
بيوجار

بيوجار

ظرف حمل نمونه هوایی ،زمینی ،دریایی
ظرفيت 1/5 L :
کد محصول 120153 :
ایرانکد 2836300080750001 :

ظرف حمل نمونه هوايي ،زميني ،دريايي
به همراه  8عدد نگهدارنده
کد محصول 120152 :
ایرانکد 2816390080750040 :

نگهدارنده داخلي بيوجار

نگهدارنده داخلي بيوجار

کد محصول 120154 :
ایرانکد 2818100080750033 :

کد محصول 120155 :
ایرانکد 2818100080750032 :

نگهدارنده داخلي بيوجار

نگهدارنده داخلي بيوجار

 20حفره عمومی

 49حفره
قطر 7/5 mm :

 25حفره
قطر 12 mm :
کد محصول 120156 :
ایرانکد 2818100080750036 :

 20حفره
قطر 15 mm :
کد محصول 120157 :
ایرانکد 2818100080750031 :

نگهدارنده داخلي بيوجار

نگهدارنده داخلي بيوجار

 22حفره
قطر 16 mm :
کد محصول 120158 :
ایرانکد 2818100080750030 :

 13حفره
قطر 20 mm :
کد محصول 120159 :
ایرانکد 2818100080750035 :

نگهدارنده داخلي بيوجار

نگهدارنده داخلي بيوجار
 7حفره
قطر 34 mm :

 7حفره
قطر 28 mm :

کد محصول 120160 :
ایرانکد 2818100080750037 :

کد محصول 120161 :
ایرانکد 2818100080750034 :

جعبه حمل نمونه بيولوژيکي

سینی تزریقات و پانسمان
بزرگ

()LA.BOX

کد محصول 120210 :

کد محصول 120246 :

ایرانکد 2818100080750064 :

ایرانکد 2132159080750010 :

سینی تزریقات و پانسمان

سینی نمونهبرداری و حمل نمونه

کد محصول 120247 :
ایرانکد 2132159080750009 :

کد محصول 120171 :
ایرانکد 2818100080750053 :

عمومی

کوچک
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سینی نمونهبرداری و حمل نمونه

سینی نمونهبرداری و حمل نمونه

با کیت لیوان

با کیت لوله

کد محصول 120172 :
ایرانکد 2818100080750054 :

کد محصول 120173 :
ایرانکد 2818100080750055 :

ظرف حمل نمونه پاتولوژي

ظرف حمل نمونه پاتولوژي

مناسب حمل هوايي ،زميني ،دريايي

مناسب حمل هوايي ،زميني ،دريايي
با  5عدد نگهدارنده
کد محصول 120174 :
ایرانکد 2816390080750041 :

نگهدارنده داخلی 3حفره (فالکون)

نگهدارنده داخلی  4حفره

کد محصول 120110 :
ایرانکد 2132159080750008 :

قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی
مناسب لولههای فالکون  15mlو 50ml

قطر 20 mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

نگهدارنده داخلی  5حفره

نگهدارنده داخلی  8حفره

کد محصول 120176 :
ایرانکد 2818100080750051 :

کد محصول 120175 :
ایرانکد 2818100080750052 :

قطر 16 mm
قابل استفاده درظرف حمل نمونه پاتولوژی
کد محصول 120177 :
ایرانکد 2818100080750050 :

قطر 12 mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی
کد محصول 120178 :
ایرانکد 2818100080750048 :

نگهدارنده داخلی 15حفره

کولباکس  11لیتری

قطر ۷/۵ mm
قابل استفاده در ظرف نمونه پاتولوژی

()Cool Box

کد محصول 120179 :
ایرانکد 2818100080750049 :

کد محصول 120088 :
ایرانکد 2132195080750001 :

کولباکس  30ليتري

كيف كمكهاي اوليه

()Cool Box

كوچك

کد محصول 120197 :
ایرانکد 2132195080750002 :

کد محصول 120074 :
ایرانکد 2132196080750001 :

كيف كمكهاي اوليه

متوسط

كيف كمكهاي اوليه

بزرگ

کد محصول 120075 :
ایرانکد 2132196080750002 :

کد محصول 120076 :
ایرانکد 2132196080750003 :
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لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه
کيف حمل نمونه

پايه ديواري كيف كمكهاي اوليه

با کيت عمومي

بزرگ

کد محصول 120077 :
ایرانکد 2132196080750004 :

کد محصول 120119 :
ایرانکد 2131840080750004 :

کيف حمل نمونه

با کيت لوله

کيف حمل نمونه

با کيت ليوان

کد محصول 120120 :
ایرانکد 2131840080750006 :

کد محصول 120118 :
ایرانکد 2131840080750005 :

کيف حمل نمونه

کیف یونیورسال PIP
مدل SS 125

بدون کيت داخلي

کد محصول 120122 :
ایرانکد 2131840080750007 :

کد محصول 120212 :
ایرانکد 2131840080750011 :

کیف یونیورسال PIP

مدل MM 125

کیف یونیورسال PIP
مدل SM 125

کد محصول 120213 :
ایرانکد 2131840080750012 :

کد محصول 120214 :
ایرانکد 2131840080750013 :

کیف یونیورسال PIP
مدل SS 155

کیف یونیورسال PIP

مدل MM 155

کد محصول 120215 :
ایرانکد 2131840080750014 :

کد محصول 120216 :
ایرانکد 2131840080750015 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP

کد محصول 120217 :

کد محصول 120218 :

مدل SS 175

مدل SM 155

ایرانکد 2131840080750016 :

ایرانکد 2131840080750017 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP
مدل SM 175

مدل MM 175

کد محصول 120219 :
ایرانکد 2131840080750018 :

کد محصول 120220 :
ایرانکد 2131840080750019 :
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کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP

مدل LL 195

مدل MM 195

کد محصول 120221 :
ایرانکد 2131840080750020 :

کد محصول 120222 :
ایرانکد 2131840080750021 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP

مدل MM 220

مدل ML 195

کد محصول 120223 :
ایرانکد 2131840080750022 :

کد محصول 120224 :
ایرانکد 2131840080750023 :

کیف یونیورسال PIP

مدل LL 220

کیف یونیورسال PIP
مدل ML 220

کد محصول 120225 :
ایرانکد 2131840080750024 :

کد محصول 120226 :
ایرانکد 2131840080750025 :

کیف یونیورسال PIP
مدل MM 250

کیف یونیورسال PIP

مدل LL 250

کد محصول 120227 :
ایرانکد 2131840080750026 :

کد محصول 120228 :
ایرانکد 2131840080750027 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP
مدل MM 290

مدل ML 250

کد محصول 120229 :
ایرانکد 2131840080750028 :

کد محصول 120230 :
ایرانکد 2131840080750029 :

کیف یونیورسال PIP

مدل LL 290

کیف یونیورسال PIP

مدل ML 290

کد محصول 120231 :
ایرانکد 2131840080750030 :

کد محصول 120232 :

ایرانکد 2131840080750031 :
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تجهیزات آزمایشهای میکروسکوپی و رنگآمیزی
ی فایل
ترال 

جار رنگآميزي دربدار

مناسب فایلهایالم ،بلوک بافت و
تیشوکاست
کد محصول 120239 :
ایرانکد 2134420080750001 :

کد محصول 120434 :
ایرانکد 2812230080750009 :

ست رنگآميزي هماتولوژی

ست رنگآميزي هیستولوژی و سیتولوژی

 12عددي با نگهدارنده فلزي

 3عددي با نگهدارنده فلزي

کد محصول 120437 :
ایرانکد 2812230080750008 :

کد محصول 120436 :
ایرانکد 2812230080750007 :

سبد رنگآميزي دستهدار

جايالم شياردار پالستيكي

 25خانه

کد محصول 120435 :
ایرانکد 2812230080750010 :

ظرفیت  21 :عدد الم
بسته  6عددی
کد محصول 120014 :
ایرانکد 2818100080750015 :

جعبه جای الم  10خانه

جعبهجایالم  25خانه

با درب لوالیی قفلدار-

با دربلوالییقفلدار-

ABS

ABS

کد محصول 120035 :
ایرانکد 2818100080750009 :

کد محصول 120036 :
ایرانکد 2818100080750010 :

جعبه جایالم  50خانه

جعبه جای الم  100خانه

با دربلوالییقفلدار-

با درب لوالیی قفلدار-

ABS

ABS

کد محصول 120037 :
ایرانکد 2818100080750011 :

کد محصول 120038 :
ایرانکد 2818100080750012 :

سيني رنگآميزي

فایل نگهداری الم

با جاي الم شياردار
تمام پالستیک
کد محصول 120013 :
ایرانکد 2812230080750001 :

کد محصول 120207 :
ایرانکد 2131840080750010 :

فولدر الم تکخانه

فولدر الم دوخانه

ظرفیت  1200 :عدد الم

بسته  100عددی

بسته  100عددی

کد محصول 120012 :
ایرانکد 2818100080750016 :

کد محصول 120099 :
ایرانکد 2818100080750023 :
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قلم الماس

الم گودهدار سرولوژي

کد محصول 130139 :
ایرانکد 2133910080750001 :

کد محصول 120072 :
ایرانکد 2816390080750026 :

المگوده دار سرولوژي

الم گودهدار سرولوژي

 10خانه

 10خانه  -سفيد

 12خانه

کد محصول 120073 :
ایرانکد 2816390080750027 :

کد محصول 120144 :
ایرانکد 2816390080750036 :

الم گودهدار سرولوژي

الم ساده میکروسکوپ کد 7102
بسته  50عددی

 12خانه  -سفيد

کد محصول 120145 :
ایرانکد 2816390080750035 :

کد محصول 120250 :
ایرانکد 2816390080750037 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.

www.medpip.com

جنرال کاتالوگ پل ایدهآل پارس
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لوازم عمومی
اپلیکاتور بدون پنبه

بشر دستهدار 250 ml

 - PSشکننده
بسته  500عددی
کد محصول 120041 :
ایرانکد 2812320080750001 :

کد محصول 120031 :
ایرانکد 2811210080750001 :

بشر دستهدار 500 ml

بشردستهدار 1000 ml

مدرج -

مدرج PP -

مدرج -

PP

PP

کد محصول 120032 :
ایرانکد 2811210080750002 :

کد محصول 120033 :

ایرانکد 2811210080750003 :

بشر دستهدار 2000 ml

پيست یکپارچه

مدرج -

250 ml

PP

کد محصول 120034 :
ایرانکد 2811210080750004 :

کد محصول 130147 :
ایرانکد 2812210080750001 :

پيست با درب و نازل یکپارچه

پيست با درب و نازل يکپارچه

کد محصول 120148 :
ایرانکد 2812210080750004 :

کد محصول 120149 :
ایرانکد 2812210080750006 :

پيست با درب و نازل یکپارچه ليبلدار

پيست با درب و نازل يکپارچه ليبلدار

500 ml

1000 ml

500 ml

1000 ml

کد محصول 120150 :
ایرانکد 2812210080750005 :

کد محصول 120151 :
ایرانکد 2812210080750007 :

جارشستشوی پالستیکی S -

جارشستشوی پالستیکی M -

ارتفاع  - 42 cmاستوانهای

ارتفاع  - 26 cmاستوانهای

کد محصول 120442 :
ایرانکد 2812230080750011 :

کد محصول 120443 :
ایرانکد 2812230080750012 :

جارشستشوی پالستیکیL -

جار شستشوی پالستیکی XL -

ارتفاع  - 74 cmاستوانه ای

ارتفاع  - 57 cmاستوانهای

کد محصول 120445 :

کد محصول 120444 :
ایرانکد 2812230080750013 :

ایرانکد 2812230080750014 :
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پیپت شور اتوماتیک

تمام استیل

آبسالنگ پالستیکی
بسته 150عددی

کد محصول 120030 :
ایرانکد 2833310080750001 :

کد محصول 120109 :
ایرانکد 2133213080750002 :

جاي پيپت استيل

جاي پليت استيل

کد محصول 130232 :
ایرانکد 2812240080750001 :

کد محصول 130231 :
ایرانکد 2812240080750002 :

جعبه قرص روزانه  -هفتگی

جعبه قرص روزانه

دارای نشانهگذاری با خط بریل
کد محصول 120257 :
ایرانکد 2132159080750011 :

کد محصول 120113 :
ایرانکد 2132159080750003 :

جعبه قرص هفتگی

رسيورپالستيكي

با طول  - 22 cmقابل اتوکالو
بسته  150عددی
کد محصول 120056 :
ایرانکد 2132159080750002 :

دارای نشانهگذاری با خط بریل
کد محصول 120043 :

ایرانکد 2132159080750001 :

سبد استيل

رک خشککن

سري  2عددي

کد محصول 120063 :
ایرانکد 2833310080750002 :

کد محصول 120233 :
ایرانکد 2818100080750074 :

کاپ دارويي مدرج

سيتزبث (لگن هموروئید)
Sitz Bath

کد محصول 120098 :
ایرانکد 2188230080750001 :

کد محصول 120433 :

ایرانکد 2132910080750001 :

ماسک بهداشتي

لگن بهداشتي بيمار

کد محصول 120100 :
ایرانکد 2132980080750002 :

کد محصول 120097 :
ایرانکد 2132151080750001 :

بسته  12عددی
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لوازم عمومی
مزور 50 ml

با پايه ششگوش-

مزور 100 ml

با پايه ششگوش-

PP

PP

کد محصول 120083 :
ایرانکد 2811350080750001 :

کد محصول 120085 :
ایرانکد 2811350080750002 :

مزور 250 ml

مزور 500 ml

با پايه شش گوش-

با پايه شش گوش-

PP

کد محصول 120086 :
ایرانکد 2811350080750004 :

کد محصول 120084 :
ایرانکد 2811350080750003 :

دستکش نایلونی

مزور 1000 ml

با پايه شش گوش-

PP

آجدار  -بسته  100عددی

PP

کد محصول 130019 :
ایرانکد 2164231080750002 :

کد محصول 120061 :
ایرانکد 2811350080750005 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.
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سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار

سانتریفوژ یونیورسال کالسیک

مدل Premium 20000R

مدل Premium 20000

20,000 rpm :

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (25,938 : )RCF
o
دامنه دما -5 +40 C :

20,000 rpm :

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (25,938 : )RCF

کد محصول 2401 :

کد محصول 2406 :

ایرانکد 2835200573800003 :

سانتریفوژ یونیورسال کالسیک
مدل PIT 320

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار
مدل PIT 320 R

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21,382 : )RCF

کد محصول 1401 :

15,000 rpm :

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21,382 : ) RCF
o
دامنه دما -5 +40 C :
کد محصول1406 :

ایرانکد 2835200573800001 :

روتور مخروطی 40 ،درجه با آداپتور

15,000 rpm :

ایرانکد 2835200573800002 :

لوله های مناسب :
( mm )0.2 ml
( mm )0.4 ml
( mm )0.5 ml
( mm )0.8 ml
( mm )1.5 ml
( mm )2.5 ml

چرخش20,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (25,938 : )RCF
ظرفیت  12 :لوله

کد محصول 200P :

ایرانکد 2835200573800004 :

6 ×18
6 ×45
8 ×30
8 ×45
11×38
11×38

ایرانکد 2838500573800042 :

آداپتور روتور مخروطی

درب روتور مخروطی

مناسب روتور 20,000 rpmبا
بسته  ۱۲عددی

مناسب روتور با کد 200P

لوله های مناسب :

کد200P

(6 × 18 mm )0.2 ml
(6 × 45 mm )0.4 ml

کد محصول 8009 :

کد محصول 2024 :

ایرانکد 4535260573800038 :

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با
بسته  12عددی

لوله های مناسب
کد محصول 2023 :

روتور پلیت االیزا 90 ،درجه

کد200P

)0.5 ml( :
()0.8 ml

ایرانکد 4535260573800047 :

حداکثر دور چرخش 4,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (2.218 : )RCF
تعداد باگت 2 :عدد
8×30 mm
8×45 mm

کد محصول 1460 :

ایرانکد 4535260573800046 :
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ایرانکد 2838500573800013 :

دستگاهها
روتور سیتولوژی 90،درجه

باگت فلزی پلیت االیزا
مناسب روتور پلیت االیزا با

کد محصول 1453-A :

چرخش2,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (470 : )RCF
ظرفیت  12 :الم
المهای مناسب 76 × 26 mm :

کد 1460

کد محصول JC301P :

ایرانکد 4535260573800015 :

فانل سیتولوژی یککاناله

فیلتر فانل سیتولوژی یک کاناله

با مقطع دایره ای
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته  50عددی

کد محصول 1531 :

با مقطع دایره ای
مناسب فانل با کد 1531
بسته  50عددی

کد محصول 1531F :

ایرانکد 2838500573800030 :

فانل سیتولوژی دوکاناله

با مقطع دایره ای
مناسب فانل با کد 1530
بسته  50عددی

کد محصول 1530F :

ایرانکد 2838500573800049 :

فانل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی
مناسب فانل با کد 1535
بسته  50عددی

کد محصول 1535F :

ایرانکد 2838500573800050 :

روتور مخروطی 40 ،درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش15,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21.382 : )RCF
ظرفیت  24 :لوله

کد محصول 1420A - P3 :

ایرانکد 2835400573800005 :

فیلتر فانل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته 50عددی

کد محصول 1535 :

ایرانکد 2835400573800004 :

فیلتر فانل سیتولوژی دو کاناله

با مقطع دایره ای
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته  50عددی

کد محصول1530 :

ایرانکد 2838500573800011 :

ایرانکد 2835400573800006 :

لوله های مناسب (ارتفاع  xقطر) :
6 ×18
mm
()0.2 ml
6 ×45
mm
( )0.4 ml
8 ×30
mm
( )0.5 ml
8 ×45
mm
( )0.8 ml
11× 38
mm
( )1.5 ml
11× 38
mm
( )2.0 ml

ایرانکد 2838500573800008 :
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آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با
بسته  10عددی

آداپتور روتور مخروطی

کد 1420A - P3

مناسب روتور با
بسته  10عددی

لولههای مناسب 6×18 mm )0.2 ml( :
(6×45 mm )0.4 ml

کد محصول 2024 :

لولههای مناسب :
کد محصول 2023 :

ایرانکد 4535260573800049 :

کد محصول 8006 :

ایرانکد 4535260573800048 :

چرخش15,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21.382 : )RCF
ظرفیت  24 :لوله
لوله های مناسب  :لوله مویی

کد 1420A - P3

کد محصول 1650 :

ایرانکد 4535260573800033 :

ایرانکد 2838500573800004 :

ضربهگیر لوله مویی

درب روتور هماتوکریت

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650

مناسب روتور با کد 1650

کد محصول 8005 :

(8 × 30 mm )0.5 ml
(8 × 45 mm )0.8 ml

روتور هماتوکریت

درب روتور مخروطی 15,000 rpm

مناسب روتور با

کد 1420A - P3

یک عددی

کد محصول 8007 :

ایرانکد 4535260573800032 :

ایرانکد 4593400573800002 :

ضربهگیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650

بسته  10عددی

کد محصول 8007 :

ایرانکد 4593400573800001 :

روتور مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
mm
( )15 ml
( mm )4.5- 5 ml
mm
( )4.9 ml
( mm )7.5-10 ml
(mm )7.5-10 ml
mm
( )10 ml
mm
()8-10 ml
( mm )8-10 ml

حداکثر دور چرخش12,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (16. 582 :)RCF
ظرفیت  12 :لوله

کد محصول 1615 :

ایرانکد 2838500573800002 :
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17 × 100
11 × 92
13 × 90
15 × 92
16 × 92
15 × 102
16 × 100
16 × 125

دستگاهها
روتور مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
17×100 mm
( )15 ml
11× 92
( mm )4.5- 5 ml
( 13× 90 mm )4.9 ml
( 15× 92 mm )7.5-10 ml
(16× 92 mm )7.5-10 ml
15× 102 mm
( )10 ml
(16× 100 mm )8-10 ml
( 16× 125 mm )8-10 ml

چرخش6,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (4.146 : )RCF
ظرفیت  12 :لوله

کد محصول 1613 :

ایرانکد 2838500573800003 :

روتور فالکون مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
17×100 mm
( )15 ml
11×92
( mm )4.5- 5 ml
13×90
( mm )4.9 ml
15×92
( mm )7.5-10 ml
16×92
( mm )7.5-10 ml
15×102 mm
( )10 ml
(16×100 mm )8-10 ml
( 16×125 mm )8-10 ml
17×120 mm
( )15 ml

حداکثر دور چرخش12,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (16.582 : )RCF
ظرفیت  12 :لوله  ۶ /لوله ی فالکون

کد محصول 1615P2 :

ایرانکد 2838500573800007 :

روتور فالکون مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
17×100 mm
( )15 ml
11×92
( mm )4.5- 5 ml
13×90
( mm )4.9 ml
15×92
( mm )7.5-10 ml
16×92
( mm )7.5-10 ml
15×102 mm
( )10 ml
(16×100 mm )8-10 ml
( 16×125 mm )8-10 ml
17×120 mm
( )15 ml

چرخش6,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (4.146 :)RCF
ظرفیت  12 :لوله  ۶ /لوله ی فالکون

کد محصول1613P1 :

ایرانکد 2838500573800006 :

باگت لوله تهگرد
مناسب روتورهای

یک عددی

کد محصول 8003 :

لوله های مناسب :
mm
( )15 ml
( mm )4.5- 5 ml
( mm )4.9 ml
( mm )7.5-10 ml
(mm )7.5-10 ml
mm
( )10 ml
(mm )8-10 ml
( mm )8-10 ml

 1613و 1615
 1613P1و 1615P2

ایرانکد 4535260573800031 :

آداپتور لوله تهگرد

باگت فالکون

مناسب
یک عددی
لولههای مناسب :

روتورهای  1613P1و 1615P2

کد محصول 1647 :

17×100
11× 92
13× 90
15× 92
16× 92
15× 102
16× 100
16× 125

مناسب روتورهای

(17×120 mm )15 ml

یک عددی
لوله های مناسب :
کد محصول 1058 :

ایرانکد 4535260573800030 :
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 1613و 1615
 1613P1و 1615P2
(13×100 mm )4-7ml

ایرانکد 4535260573800052 :

www.medpit.com
باگت روتور مخروطی

روتور مخروطی 35 ،درجه

مناسب روتور مخروطی با

حداکثر دور چرخش9,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(9.509: )RCF
تعداد باگت 6 :عدد
38 x 102 mm
لولههای مناسب (94 ml) :
)(85 ml

کد محصول 1620 A:

38 x 106 mm

کد محصول 1646 :

ایرانکد 2838500573800009 :

آداپتور فالکون

مناسب روتور مخروطی با کد
لوله های مناسب :

کد محصول 1454 :

مناسب روتور مخروطی با

1620A

لولههای مناسب :

)29 x 115 mm (50 ml

کد محصول 1466 :

ایرانکد 4535260573800013 :

)17x120 mm (15 ml

ایرانکد 4535260573800014 :

مقاوم به اسید
مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
لولههای مناسب 17x120 mm (15 ml) :

کد محصول 1466R :

ایرانکد 4535260573800041 :

روتور چهار شاخه 90 ،درجه

ایرانکد 4535260573800042 :

باگت  4خانه با پولکی

چرخش4,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(2.719 : )RCF
تعداد باگت 4 :عدد

مناسب روتور چهارشاخه با
لوله های مناسب )15 ml ( :

کد 1624

17×100 mm
( 16×100 mm )8.5-10 ml

کد محصول 1369 :

ایران کد 2838500573800001 :

باگت  4خانه

ایرانکد 4535260573800001 :

لوله های مناسب :
12 × 75 mm
) (5 ml
12 × 82 mm
) ( 6ml
12 × 100 mm
) ( 7ml

به همراه الستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

کد محصول 1369 - 91 :

کد 1620A

آداپتور فالکون

مقاوم به اسید
مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
تعداد قابلاستفاده در روتور 3 :عدد
لوله های مناسب 29 x 115 mm (50 ml) :

کد محصول1624 :
(بدون باگت)

ایرانکد 4535260573800029 :

آداپتور فالکون

آداپتورفالکون

کد محصول 1454R :

کد 1620A

ایرانکد 4535260573800002 :
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دستگاهها
باگت  5خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با

لوله های مناسب :

کد محصول1370 :

کد 1624
14×100 mm

()9 ml

ایران کد 4535260573800003 :

باگت  7خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد

کد محصول 1742 :

لوله های مناسب :

1624

15×75
(mm )4 -5.5 ml
13× 65
(mm )2.6-3.4 ml
17×100 mm
()15 ml
( 16 × 75  mm )4 - 7 ml
( 13 ×75 mm )1.6 - 5 ml

ایرانکد 4535260573800004 :

باگت 7خانه با پولکی

لوله های مناسب :

به همراه الستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

کد محصول 1742 - 91:

)(5 ml
()6 ml
()7 ml

ایرانکد 4535260573800005 :

باگت  10خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد

کد محصول 1741 :

لوله های مناسب :
14×100 mm
()9 ml
13×90
mm
()4.9 ml
(8 ×66 mm )1.1-1.4 ml

1624

ایرانکد 4535260573800006 :

باگت  17خانه با پولکی
مناسب روتور چهارشاخه با
لوله های مناسب )5 ml ( :

کد محصول 1372 :

mm
mm
mm

12×75
12×82
12×100

باگت  1خانه

مناسب روتور چهار شاخه با
لوله های مناسب )50 ml( :

کد 1624
12× 75 mm

کد محصول 1746 :

ایرانکد 4535260573800007 :
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کد 1624
34 x 100 mm

ایرانکد 4535260573800008 :
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باگت فلزی

باگت  2خانه

مناسب روتور چهارشاخه با

لولههای مناسب :

کد محصول 1745 :

مناسب روتور چهارشاخه با

کد 1624

)24 x 100 mm (25 ml
)26 x 95 mm (30 ml

کد محصول 1481 :

ایرانکد 4535260573800009 :

آداپتور فالکون

ایرانکد 4535260573800010 :

آداپتور فالکون

مناسب باگت فلزی با
لولههای مناسب :

مناسب باگت فلزی با
لوله های مناسب ) 15 ml ( :

کد 1481

(29 x 115 mm ) 50 ml

کد محصول 1384 :

کد 1624

ایرانکد 4535260573800011 :

کد محصول 1347 :

17 x 120 mm

ایرانکد 4535260573800012 :

پولکی بزرگ

درب باگت فلزی روتور

مناسب باگت فلزی با کد

کد 1481

مناسب باگتهای

1481

1369, 1369-91, 1742, 1742-91

یک عددی

کد محصول 1492 :

کد محصول 0716 :

ایران کد 4535260573800039 :

پولکی بزرگ

پولکی کوچک

مناسب باگتهای

باگتهای 1372, 1741, 1370

مناسب
یک عددی

1369, 1369-91, 1742, 1742-91

بسته  10عددی

کد محصول 0716 :

ایران کد 4535260573800050 :

کد محصول 0701 :

پولکی کوچک

ایران کد 4535260573800035 :

آداپتور تنظیم قطر حفره

باگتهای 1372, 1741, 1370

مناسب
بسته  10عددی

کد محصول 0701 :

ایرانکد 4535260573800034 :

باگتهای 1742-91و1369-91

مناسب
یک عددی

کد محصول 8001 :

ایرانکد 4535260573800051 :
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ایرانکد 4535260573800054 :

دستگاهها
الستیک تنظیم ارتفاع حفره

آداپتور تنظیم قطر حفره

مناسب باگتهای 1742-91و1369-91

مناسب باگتهای 1742-91و1369-91

یک عددی

بسته  10عددی

کد محصول 8001 :

کد محصول 8002 :

ایرانکد 4535260573800054 :

الستیک تنظیم ارتفاع حفره

روتور چهارشاخه 90 ،درجه

باگتهای 1742-91و1369-91

مناسب
بسته  10عددی

کد محصول 8002 :

ایرانکد 4535260573800055 :

حداکثر دور چرخش :

5,000 rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (4.193 : )RCF

تعداد باگت 4 :عدد

ایرانکد 4535260573800055 :

کد محصول
(بدون باگت) 1494 :

آداپتور مکعبی  6خانه

باگت فلزی مکعبی

مناسب روتورچهارشاخه با کد

ایرانکد 2838500573800010 :

مناسب روتور چهارشاخه با کد
لوله های مناسب 17 ×100 mm )15 ml( :
1494

1494

(16 ×100 mm )8.5-10 ml

کد محصول 1427 :

کد محصول 5231 :

ایرانکد 4535260573800024 :

آداپتور مکعبی  12خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد

لوله های مناسب :

کد محصول 5230 :

آداپتور مکعبی  1خانه

فالکون 50ml

1494

مناسب روتور چهارشاخه با کد

12×100 mm
( )7 ml
( 11×92 mm )4.5 - 5 ml

لوله های مناسب :

کد محصول 5276 :

ایرانکد 4535260573800018 :

کد محصول 1480 :

)(50 ml

1494

29 x 115 mm

ایرانکد 4535260573800019 :

روتور چهارشاخه 90 ،درجه

باگت (Rapid Serological Test) RST

مناسب روتور چهار شاخه با کد
باگت به همراه آداپتور

ایرانکد 4535260573800017 :

4,500 rpm:

حداکثر دور چرخش
حداکثرشتاب نسبیسانتریفوژ (3.328 : )RCF
تعداد باگت 4 :عدد

1494

کد محصول1324 :
(بدون باگت)

ایرانکد 4535260573800053 :
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ایرانکد 2838500573800014 :
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باگت فلزی

مناسب روتور چهارشاخه با کد

کد محصول 1398 :

1324

ایرانکد 4535260573800025 :

آداپتور چهارخانه با پولکی

مناسب روتورچهارشاخه با کد

کد محصول 1482 A :

1324

لوله های مناسب :
)(9 ml
)(15 ml
)(9-10 ml
)(10 ml
)(4 -7 ml
)(12 ml

ایرانکد 4535260573800021 :

آداپتور فالکون چهارخانه

مناسب روتور چهارشاخه با کد
لولههای مناسب )15 ml ( :

آداپتور فالکون

مناسب باگت فلزی با کد
لولههای مناسب :

1324

17×120 mm

کد محصول 1483 A :

کد محصول 1484 :

ایرانکد 4535260573800020 :

29 x 115 mm

ایرانکد 4535260573800043 :

لوله های مناسب :
6 × Strip Tubes
48 × 0.2 ml Tubes

چرخش14,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (20.817: )RCF
(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچالدار)

ایرانکد 2838500573800012 :

درب روتور مخروطي استريپ 160P

كد محصول 8008 :

1324

)(50 ml

روتور مخروطی استریپ  45 ،درجه

کد محصول 160 P :

14×100 mm
17×100 mm
16×92 mm
15×102 mm
16×75 mm
17×100 mm

ایرانکد 4535260573800037 :
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دستگاهها
رولر میکسر هماتولوژی

روتامیکس مدل PIT090

مدل
سرعت چرخش60 rpm :

حداکثر دور چرخش:
(به همراه یک عدد روتور)

PITR6B

کد محصول PITR6B :

80 rpm

کد محصول 1501 :

ایرانکد 2831200573800004 :

روتامیکس مدل PIT090

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش:
مناسب لوله با قطر 25 mm
ظرفیت  12 :لوله )(30 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS25P

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با
ظرفیت  12 :لوله )(50 ml
(به همراه یک عدد روتور کد )DS28P

80 rpm

قطر28 mm

کد محصول PIT090D12.28:

کد محصول PIT090D12.25 :

ایرانکد 2831200573800013 :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر 12 mm
ظرفیت  24 :لوله )(5 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS12P

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با
ظرفیت  12 :لوله )(15 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS16P
قطر 16 mm

کد محصول PIT090D24.12 :

ایرانکد 2831200573800015 :

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر10 mm
ظرفیت  36 :لوله )(1.5 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS10P

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر10 mm
ظرفیت  60 :لوله )(1.5 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )CR60
کد محصول PIT090CR60 :

ایرانکد 2831200573800017 :

روتامیکس مدل PIT090

ایرانکد 2831200573800028 :

روتامیکس مدل PIT090

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر16 mm
ظرفیت  16 :لوله ()15 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )CR16
کد محصول PIT090CR16 :

ایرانکد 2831200573800016 :

روتامیکس مدل PIT090

چرخش80 rpm :

کد محصول PIT090D36.10 :

ایرانکد 2831200573800014 :

روتامیکس مدل PIT090

روتامیکس مدل PIT090

کد محصول PIT090D12.16:

ایرانکد 2831200573800001 :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر28 mm
ظرفیت  8 :لوله ()50 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )CR8
کد محصول PIT090CR8 :

ایرانکد 2831200573800029 :
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ایرانکد 2831200573800030 :
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روتور دیسکی

روتور دیسکی

مناسب
ظرفیت  60 :لوله
لوله های مناسب )1.5 ml ( :

مناسب مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب :

مدل PIT 090

کد محصول CR60 :

PIT 090

11×38 mm

کد محصول CR16 :

ایرانکد 2838500573800015 :

( 17×100 mm )15 ml

ایرانکد 2838500573800016 :

روتور دیسکی

مدل PIT 090

مناسب
ظرفیت  8 :لوله
لوله های مناسب :

کد محصول CR8 :

ایرانکد 2838500573800017 :

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس
ظرفیت  12 :لوله
لوله های مناسب :

کد محصول DS28P :

)29 x 115 mm (50 ml

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
28 × 106 mm
29 × 118 mm
)29 × 116 mm (6 tubes

مدل PIT090
12 × 50 ml Tubes, Ø25 mm

ایران کد 2838500573800043 :

روتور دیسکی

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مدل PIT090

مناسب روتامیکس
ظرفیت  12 :لوله
لوله های مناسب 12 × 30 ml Tubes, Ø25 mm :

24 × 91 mm

24 × 91 mm

کد محصول DS25P :

ایرانکد 2838500573800044 :

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس
ظرفیت  12 :لوله
لوله های مناسب :

کد محصول DS16P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
16 × 57 mm
16 × 62 mm
16 × 110 mm
16 × 119 mm
17 × 54 mm
17 × 96 mm
17 × 124 mm

مدل PIT090
12 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایرانکد 2838500573800045 :
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دستگاهها
روتور دیسکی

مناسب روتامیکس
ظرفیت  24 :لوله
لوله های مناسب :

کد محصول DS12P :

24 × 5 ml Tubes, Ø12 mm

ایرانکد 2838500573800046 :

روتور دیسکی

کد محصول DS10P :

مدل PIT090

mm
mm
)mm (12 tubes
mm

مدل PIT090

مناسب روتامیکس
ظرفیت  36 :لوله
لولههای مناسب 36 ×1.5 ml Tubes, Ø10 mm :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
10 ×40 mm
10 ×42 mm
10 ×48 mm
10 ×70 mm
11 ×40 mm
11 × 41 mm
11 × 45 mm

روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

ایرانکد 2838500573800047 :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV28P
لولههای مناسب 16 ×50 ml Tubes, Ø 28mm :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
(به همراه یک عدد روتور)

کد محصول 1502 :

کد محصول PIT180V16.28:

ایرانکد 2831200573800002 :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV16P
لولههای مناسب 16 ×15 ml Tubes, Ø 16 mm :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV25P
لولههای مناسب 16 ×30 ml Tubes, Ø 25 mm :
کد محصول PIT180V16.16:

ایرانکد 2831200573800019 :

روتامیکس مدل PIT180

ایرانکد 2831200573800020 :

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV12P
لولههای مناسب 16 ×5 ml Tubes, Ø 12 mm :
کد محصول PIT180V16.12:

ایرانکد 2831200573800018 :

روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

کد محصول PIT180V16.25:

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
12 × 48 mm
12 × 100
12 × 60 mm
12 × 106
12 × 67 mm
12 × 127
12 × 72 mm
12 × 105
12 × 82 mm
12 × 84 mm
12 × 86 mm

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  32 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV10P
لولههای مناسب 32 ×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm :
کد محصول PIT180V32.10:

ایرانکد 2831200573800006 :
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روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm:

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH28P
لولههای مناسب 24 ×50 ml Tubes, Ø 28mm :
کد محصول PIT180H24.28:

حداکثر دور

ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH25P
لولههای مناسب 24 × 30 ml Tubes, Ø 25 mm :

کدمحصولPIT180H24.25:

ایرانکد 2831200573800008 :

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH16P
لولههای مناسب 24 ×15 ml Tubes, Ø 16 mm :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH12P
لولههای مناسب 24 × 5 ml Tubes, Ø 12 mm :
کد محصول PIT180H24.12:

ایرانکد 2831200573800010 :
روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور
ظرفیت  64 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SH10P
لولههای مناسب 64×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  48 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SH48
لولههای مناسب 11×38 (1.5 ml) :
کد محصول PIT180H48 :

ایرانکد 2831200573800012 :

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SHM24
لولههای مناسب 17×100 (15 ml) :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SHL24
لولههای مناسب 29×115 (50 ml) :
کد محصول PIT180HL24 :

ایرانکد 2831200573800032 :

روتامیکس مدل PIT180

ایرانکد 2831200573800033 :

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  32 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SV32
لولههای مناسب 11×38 (1.5 ml) :
کد محصول PIT180V32 :

ایرانکد 2831200573800031 :

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

کد محصول PIT180HM24 :

ایرانکد 2831200573800011 :

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

کد محصول PIT180H64.10 :

ایرانکد 2831200573800009 :

روتامیکس مدل PIT180

80 rpm :

کد محصول PIT180H24.16:

چرخش80 rpm:

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SVM16
لولههای مناسب 17×100 (15 ml) :
کد محصول PIT180VM16 :

ایرانکد 2831200573800034 :
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ایرانکد 2831200573800035 :

دستگاهها
روتامیکس مدل PIT180

روتورمربعی(افقی)

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SVL16
لولههای مناسب 29×115 (50 ml) :
کد محصول PIT180VL16 :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  48 :لوله
لولههای مناسب )1.5 ml ( :

PIT 180

کد محصول SH48 :

ایرانکد 2831200573800036 :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب )15 ml ( :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب (50 ml) :

PIT 180

PIT 180

17×100 mm

کد محصول SHL24 :

ایرانکد 2838500573800019 :

ظرفیت  16 :لوله
:
لولههای مناسب ()15 ml

( 11×38 mm )1.5 ml

ایرانکد 2838500573800021 :

کد محصول SVM16 :

روتورمربعی(عمودی)

کد محصول SVL16 :

17×100 mm

ایرانکد 2838500573800022 :

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت 16 :عدد
لولههای مناسب :

ایرانکد 2838500573800020 :

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

کد محصول SV32 :

29 x 115 mm

روتور مربعی (عمودی)

روتورمربعی(عمودی)
ظرفیت  32 :لوله
لولههای مناسب :

ایرانکد 2838500573800018 :

روتور مربعی (افقی)

روتورمربعی (افقی)

کد محصول SHM24 :

11×38 mm

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب :

)29 x 115 mm (50 ml

کد محصول S V25P :

ایرانکد 2838500573800023 :

PIT180

16×30ml Tubes, Ø25 mm
24×91 mm

ایرانکد 2838500573800039 :

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههایمناسب 16 x 50 ml Tubes, Ø 28 mm :
PIT180

کد محصول SV28P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
28 × 106 mm
29 × 118 mm
29 × 116 mm

ایرانکد 2838500573800041 :
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ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

روتور مربعی (عمودی)
مناسب روتامیکس مدل

ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب :

کد محصولSV16P :

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

PIT180

16 ×15ml Tubes, Ø16 mm

ایرانکد 2838500573800037 :

روتور مربعی (عمودی)

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب 16 × 5ml Tube , Ø12 mm :
PIT180

کد محصول SV12P :

mm
mm
( mm ) 8 tubes
mm

12 ×100
12 ×106
12 ×127
13 × 105

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

12 × 48
12 × 60
12 × 67
12 × 72
12 × 82
12 × 84
12 × 86

ایرانکد 2838500573800035 :

روتور مربعی (عمودی)

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مناسب روتامیکس مدل
تعداد لوله  32 :عدد
لولههای مناسب 32×1.5ml Tubes, Ø10 mm :
PIT180

کد محصول SV10P :

16 × 57
16 × 62
16 × 110
16 × 119
17 × 54
17 × 96
17 × 124

mm
mm
mm
( mm ) 16 tubes
mm
mm
mm

10 × 40
10 × 42
10 × 48
10 × 70
11 × 40
11 × 41
11 × 45

ایرانکد 2838500573800033 :

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب 24 × 50 ml Tubes, Ø28 mm :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

PIT180

کد محصول SH28P :

mm
mm
mm

28 × 106
29 × 118
29 × 116

ایرانکد 2838500573800040 :

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب 24 × 30 ml Tubes, Ø25 mm :
PIT180

کد محصول SH25P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
mm

ایرانکد 2838500573800038 :
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24 × 91

دستگاهها
روتور مربعی (افقی)
مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله

لولههای مناسب :

کد محصول SH16P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

PIT180

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

24 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

16 × 57
16 × 62
16 × 110
16 × 119
17 × 54
17 × 96
17 × 124

ایرانکد 2838500573800036 :

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب Ø12 mm :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

PIT180

کد محصول SH12P :

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

24 × 5ml Tubes,

ایرانکد 2838500573800034 :

روتور مربعی (افقی)

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  64 :لوله
لولههای مناسب 64 ×1.5ml Tubes, Ø10 mm :
PIT180

کد محصول SH10P :

mm
mm
mm
)mm (32 tubes
mm
mm
mm

کلیپس پالستیکی روتامیکس
قطر 25 mm

با
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
لولههای مناسب 30 ml Tubes, Ø 25 mm :

با قطر 28 mm
مناسب روتامیکس  PIT090و
بسته  10عددی
لولههای مناسب 50 ml Tubes, Ø 28mm :
PIT180

کد محصول C25 :

ایرانکد 2818400573800001 :

با قطر
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
لوله های مناسب 5 ml Tubes, Ø 12 mm :

قطر 16 mm

با
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
لولههای مناسب :

ایرانکد 2818400573800002 :

کلیپس پالستیکی روتامیکس

کلیپس پالستیکی روتامیکس

کد محصول C16 :

10 × 40
10 × 42
10 × 48
10 × 70
11 × 40
11 × 41
11 × 45

ایرانکد 2838500573800032 :

کلیپس پالستیکی روتامیکس

کد محصول C28 :

12 × 48
12 × 60
12 × 67
12 × 72
12 × 82
12 × 84
12 × 86

12 mm

15 ml Tubes, Ø16 mm

کد محصول C12 :

ایرانکد 2818400573800003 :
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ایرانکد 2818400573800004 :

www.medpit.com
کلیپس پالستیکی روتامیکس

کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس

قطر 10 mm

با
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
لولههای مناسب 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm :

کد محصول C10 :

مناسب روتامیکس  PIT090و
بسته  10عددی
لولههای مناسب Ø 10 mm :

کد محصول CS10 :

ایرانکد 2818400573800005 :

کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس  PIT090و
بسته  10عددی
لولههای مناسب Ø 16 mm :

کد محصول CS16 :

PIT180
15 ml Tubes,

کد محصول CS28 :

500 rpm

کد محصول :
PIT10LOAS260.3

ایرانکد 2831200573800027 :

سينى یونیورسال

به همراه  4عدد ست نگهدارنده
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی سینی10 mm :

500 rpm

کد محصول AS260.3 :

ایرانکد 2818400573800008 :

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی سینی10 mm :

شیکر روتاتور با سینی قیف جداکننده

کد محصول AS 260.1 :

ایرانکد 2831200573800026 :

مناسب شیکر روتاتور

50 ml Tubes,

500 rpm

ایرانکد 2831200573800025 :

سينى پترى ديش

PIT180

شیکر روتاتور با سینی پتری دیش

سینی10 mm :

کد محصول :
PIT10LOAS260.5

ایرانکد 2818400573800006 :

مناسب روتامیکس  PIT090و
بسته  10عددی
لولههای مناسب Ø 28 mm :

شیکر روتاتور با سینی یونیورسال

کد محصول :
PIT10LOAS260.1

1.5 ml Tubes,

کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس

ایرانکد 2818400573800007 :

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی

PIT180

ایرانکد 2838100573800002 :

سينى قیف جداکننده

مدل PIT10LO

به همراه  4عدد ست نگهدارنده
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

کد محصول AS 260.5 :

ایرانکد 2838100573800001 :
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ایرانکد 2838100573800003 :

دستگاهها
شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0

راکر شیکر مدل PIT16D

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی سینی3 mm :
(به همراه سینی الستیکی)

نوع حرکت  :االکلنگی
دامنه حرکتی سینی 16° :
سرعت همزن  5 :الی  80دور در دقیقه

کد محصول PIT16D :

1100 rpm

کد محصول PIT3.0 :

ایرانکد 2831200573800024 :
انکوباتور کالسیک مدل PIT053

انکوباتور یخچالدار مدل PIT053R

حجم 53 :لیتر
دامنه دما ( : )°Cدمای محیط الی 100
قابلیت اتصال به کامپیوتر

کد محصول PIT053 :

ایرانکد 2831200573800021 :

حجم 53 :لیتر
دامنه دما ( -5 : )°Cالی 100
قابلیت اتصال به کامپیوتر

کد محصول PIT053R :

ایرانکد 2832200573800001 :

ایرانکد 2832200573800002 :

انکوباتورشیکردار مدل PIT053RS

حجم (بدون شیکر)  53 :لیتر
امکان استفاده انکوباتور مستقل و توام با شیکر
قابلیت اتصال به کامپیوتر

کد محصول PIT053RS :

ایرانکد ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳ :

کانتر هماتولوژی

شیکر لوله مدل LD8809

(شمارنده سلول هماتولوژی)

نوع حرکت :اوربیتالی

مدل

کد محصول RC902 :

دامنه سرعت شیکر روتاتور ( 20: )rpmالی 220
دامنه دمایی همراه با شیکر ( 4 : )°Cالی50
دامنه دمایی بدون شیکر ( -5 : )°Cالی 100

سرعت ثابت 2.600 rpm :

RC902

ایران کد 2131520573800001 :

کد محصول LD8809 :

هات پلیت با همزن مغناطیسی

مینی استیرر مدل MS65

مدل PIT300
حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن 1/5 :لیتر
دامنه دما (50- 300: )°C
سرعت همزن 50-1800 rpm :

حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن 250 ml :
سرعت همزن  100 :الی 1800دور دردقیقه

کد محصول MS65 :

ایرانکد 2831200573800005 :

کد محصول PIT300 :

ایرانکد ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳ :
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ایرانکد 2834140573800001 :

فهرست محصوالت
تجهیزات حجمبرداری

سمپلرهای تک کاناله و حجم ثابت ......................................................
پایه سمپلر گردان  6شاخه...................................................................
استند سمپلر  5خانه ....................................................................................
پیپت پاستورهای پالستیکی ......................................................................
جعبههای نوک سمپلر .................................................................................
سیفتیباکس و ایمنی
سیفتیباکسهای مدل ............................................................. RC plus
سیفتیباکسهای مدل ................................................................ C plus
سیفتیباکسهای مدل ....................................................................... Ra
سیفتیباکسهای مدل ........................................................................ Rb
سیفتیباکس مدل ............................................................................. XL
سیفتیباکسهای مدل ....................................................................... Cd
سیفتیباکسهای مدل ...................................................................... Cc
سیفتیباکس های جیبی ........................................................................

آمپول بازکن ..............................................................................................
پایههای فلزی سیفتیباکس ......................................................................
پایههای پالستیکی سیفتیباکس ..............................................................
سینیهای تزریقات و پانسمان ...............................................................
ترالی سیفتیباکس ......................................................................... XL
تجهیزات نمونه برداری و نمونهگیری
لوپ استاندارد فلزی .............................................................................
اسپاچوالی پالستیکی ...............................................................................
پیپت پاستورهای پالستیکی .....................................................................
ترالی حمل فایلهای الم ،بلوک بافت ،تیشوکاست ..................................
دسته فیلدوپالتین .................................................................................
سینی برش بافت ........................................................................................
ظروف ادرار  24ساعته ..............................................................................
فایلهای نگهداری الم ،بلوک بافت ،تیشوکاست .....................................
قالب پردازش بافت (تیشوکاست) -درب دار و بدون درب .....................
قالبهای بلوک گیری یکبارمصرف ............................................................
قوطی مدفوع قاشقک دار ...........................................................................
کپسول بافت استیل ...............................................................................
گاروهای خونگیری اطفال و بزرگسال ........................................................
گارو فیکس وین ..........................................................................................
درب لولهی لبه دار  13mm،12mmو .............................16mm
لولههای ساده (با درب و بدون درب)  16×100و ......................... 12×۱00
لولههای ساده (با درب و بدون درب)  16×100و ......................... 12×۱00
لوله ................................................................................................. CBC
لوله نمونه برداری قاشقک دار .......................................................................
لوله ( 12×75گاماکانتر) – شفاف و مات......................................................
لولههای مخروطی مدرج  15mlو .............................................. 50ml
لولههای مخروطی مدرج همراه با رک نگهدارنده .......................................

2
6
6
6
7
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16

جالوله ای ،جعبه نوک سمپلر ،جعبه میکروتیوب
استند پیپت و ترمومتر ..............................................................................
رک نگهدارنده لوله مخروطی ..........................................................................
تکرک میکروتیوب دو طرفه ........................................................................
تکرک کرایو ...............................................................................................
جالولهای های ساده پالستیکی .................................................................
جالولهای یونیورسال ................................................................................ 2
جالولها ی اپندورف ......................................................................................
جالولهای فالکون ..........................................................................................
جالولهایهای مولتی رک ..............................................................................
جعبههای میکروتیوب ترکیبی ....................................................................
جعبههای میکروتیوب ..................................................................................
جعبه کرایو ....................................................................................................
جعبههای نوک سمپلر ...................................................................................
رک زنجیرهای ...............................................................................................
جالولها ی ................................................................................................ T3
رک مگاميکس ...............................................................................................
رک چرخان ....................................................................................................
رک پازلی ......................................................................................................
رکهای حمل نمونه ....................................................................................

لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه
بيوجار ............................................................................................................
نگهدارندههای داخلي بيوجار .......................................................................
جعبه حمل نمونه بيولوژيکي (................................................ )LA.BOX
سینیهای تزریقات و پانسمان ......................................................................
سینی نمونهبرداری و حمل نمونه ...................................................................
ظرف حمل نمونه پاتولوژي ........................................................................
کول باکس .....................................................................................................
كیف كمكهاي اوليه ................................................................................
پايه ديواري كیف کمکهای اوليه..................................................................
کيف حمل نمونه .......................................................................................
کیفهای یونیورسال ....................................................................................
تجهیزات آزمایشهای میکروسکوپی و رنگ آمیزی
ترالی حمل فایلهای الم ،بلوک بافت ،تیشوکاست .......................................
جار رنگآميزي درب دار ............................................................................
ستهای رنگآميزي .....................................................................................
سبد رنگآميزي دسته دار ............................................................................
جای الم شياردار پالستیکی .........................................................................
جعبههای جای الم .......................................................................................
سيني رنگآميزي با جای الم شیاردار ............................................................
فایل نگهداری الم ......................................................................................
فولدر الم تک خانه و دو خانه ..........................................................................
قلم الماس ...................................................................................................

17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26

المهای گودهدار سرولوژي – شفاف و سفید ............................................
الم ساده میکروسکوپ کد ................................................................ 7102
لوازم عمومی
اپلیکاتور بدون پنبه ..................................................................................
بشرهای دستهدار ......................................................................................
پي ست یکپارچه .....................................................................................
پيست با درب و نازل یکپارچه .................................................................
پيست با درب و نازل یکپارچه ليبلدار ...............................................
جارهای شستشوی پالستیکی ..................................................................
پیپتشور اتوماتیک تمام استیل .................................................................
دستکش نایلونی .........................................................................................
جاي پیپت استيل .......................................................................................
جاي پليت استيل .....................................................................................
جعبه قرص روزانه ......................................................................................
جعبه قرص روزانه  -هفتگی .......................................................................
جعبه قرص هفتگی ..................................................................................
رسيور پالستیکی .........................................................................................
سبد استيل ................................................................................................
رک خشک کن .......................................................................................
کاپ دارويي مدرج ................................................................................
سيتزبث (لگن هموروئید) (...................................................)Sitz Bath
ماسک بهداشتي ..........................................................................................
لگن بهداشتي بيمار .................................................................................
مزورهای پالستیکی ...................................................................................
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نـوآوری ،کیفیـت ،ایمنـی ،جلـب اعتماد کاربـران و رضایت مشـتریان همـواره از اصـول بنیادین شـرکت پلایـدهآل پارس
بـوده اسـت کـه بـا بهرهگیـری از برنامـهای منسـجم و نظامیافتـه حرکـت رو بـه رشـد خـود را در ایـن مسـیر ادامـه میدهـد .بدین
منظـور بـا گسـترش شـبکه توزیعکننـدگان خـود در اسـتانهای مختلف کشـور و از طریـق بیش از  700نمایندگی ،توانسـته اسـت
سراسـر کشـور را تحـت پوشـش خدمـات خود قـرار دهد.
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