أصدقائي وزمالئي االعزاء،
فـي الوقـت الحاضـر ،تتطـور صناعـة المعـدات الطبيـة والمخبريـة بوتيـرة غير مسـبوقة في جميـع الجوانب .خلال  4عقود
مـن العمـل فـي هـذا المجـال ،سـعينا دائمً ا لدعـم التزامنا بإنتـاج منتجات عاليـة الجـودة والفعالية.
أولويتنـا القصـوى هـي تلبيـة االحتياجـات المتزايـدة لموظفـي الرعايـة الصحيـة والمرضـى .ال يمكن تحقيق هـذا الهدف إال
مـن خلال إنشـاء هيـكل منظـم يلبـي احتياجـات العمالء ،ويسـتفيد مـن تجـارب المرضى ،ويسـتفيد من التفكيـر اإلبداعي
للموظفيـن الشـباب فـي ضـوء خبـرة ومعرفـة المهنييـن .علـى الطـول الطريـق ،نعتبـر أنفسـنا مسـؤولين عـن التميـز وهـذا
التفكيـر يتدفـق إلـى الوحـدات المتخصصـة فـي هـذه المجموعـة مـن التصميـم واإلنتـاج إلى تقديـم الخدمـات والدعم.
يعتمـد نهجنـا وموقفنـا فـي مجموعتـي بـل ايـده آل بـارس وبـل ايـده آل تجهيـز دائمً ـا علـى خلق قيمـة لشـركائنا وإرضاء
العملاء الذيـن وثقـوا بنـا طـوال هـذه السـنوات .بصفتنـا رواد هـذا المجـال فـي البالد ،سـعينا دائمً ـا لمواكبـة االحتياجات
المتغيـرة فـي قطـاع الرعايـة الصحيـة والمختبـرات ،باسـتخدام أحـدث التقنيـات والمعاييـر الدولية.
يسـرنا أن نقـدم النسـخة الجديـدة مـن كتالـوج شـركة بـل ايـده آل بـارس وبـل ايـده آل تجهيـز التـي تتضمـن معلومـات
شـاملة عـن أكثـر مـن  400منتـج مـن هـذه المجموعـة .نتمنـا مـن كل قلبنـا كمـا كان االمـر فـي الماضـي أن تسـاعدونا من
خلال تبـادل األفـكار واإلرشـادات القيمـة والتعبيـر عـن االحتياجـات الخاصـة بكـم لمسـاعدتكم علـى الطـول الطريق.

مرتضي استاد رحيمي
الرئيس التنفيذي لشركة بل ايده آل بارس

بدأت شركة بل ايده آل بارس ( )pipنشاطها في تعزيز الصحة في المجتمع من خالل الجمع بين المدراء التنفيذيين
ذوي الخبـرة والمتخصصيـن الخبـراء الذيـن لديهـم أكثـر مـن  4عقـود مـن الخبـرة في تصنيع وبيـع واسـتيراد وتصدير
المعـدات الطبيـة والمخبريـة .خلقـت نوعيـة المنتجات والخدمـات المقدمة من قبل الشـركة ،وتطورهـا وتطويرها مع
ً
مجـال من الثقـة ودعم المجتمع الطبي والمختبري لهذه الشـركة.
تعزيـز الصحـة والعلاج،
أسـاس نشـاط مجموعـة بـل ايـده آل بـارس هو تلبية احتياجات العملاء وتوفير منتجات عالية الجـودة ومتنوعة ً
وفقا
للمعايير العالمية .تسـعى الشـركة دائمً ا إلى مواصلة حملتها المتنامية لتحسـين الجودة ورضا العمالء من خالل خطة
متماسكة ومنهجية.
سـاعد تجميـع مالحظـات العملاء الدائـم فـي تحديـد احتياجاتهـم ،كما أن العمـل مع الشـركات الدولية ذات السـمعة
الطيبـة جعـل منتجـات شـركة بـل ايـده آل بـارس مواكبة ألحـدث التقنيات.

لمزيد من المعلومات حول المعايير والشهادات وجوائز شركة بل ايده آل بارس تفضل بزيارة موقع الشركة على االنترنت
www.medpip.com
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لطا لمـا كان ا البتـكار وا لجـودة وا لسلامة و رضـا ا لعملا ء
مـن المبـادئ األساسـية لــشركة بـل ايـده آل بـارس ،والتـي تسـتمر فـي
ً
تحقيقا لهذه الغاية ،ومن خالل توسـيع
النمـو بطريقـة منسـقة ومنهجيـة.
شـبكتها مـن الموزعيـن فـي مختلـف مقاطعـات البلاد ومـن خلال أكثـر
مـن  800وكالـة ،تمكنـت خدماتهـا مـن تغطيـة جميـع أنحـاء البلاد.

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

المكتب المركزي
هاتف +98 )21( ۸۸۵۴۵۹۲۲-9 :
فاكس  +98 )21( 88765561 :و +98 )21( 88767159
قسم المبيعات
هاتف 10( :خط) +98 )21( 88545922
تلجرام و واتس اب
0912-3340197

أطلقــت مجموعتــي بل ايــده آل بارس وبــل ايده آل تجهيز نظامً ا لتســجيل
المنتجات لتوفير أقصى خدمة ما بعد البيع والضمان.
هذا النظام متاح في العناوين التالية:
 my.medpip.comو my.medpit.com
يشمل تسجيل المنتجات على هذا النظام للعمالء على الفوائد التالية:
التأكد من صحة واصالة المنتج الذي تم شراؤه
الحصول على أفضل خدمة ما بعد البيع والضمان
ربح نقاط والحصول على جوائز قيمة
تفضــل بزيــارة  www.medpip.comو www.medpit.com
للحصول على معلومات حول المنتجات القابلة للتسجيل وكيفية التسجيل.

دليل استخدام العالمات*

ذات استعمال لمرة واحدة
قابلة للتعقيم بواسطة االتوكالف في درجة حرارة  121درجة مئوية والضغط  1اتمسفر
مقاوم لمعظم االحماض والمواد الكيميائية الشائعة في المختبرات
تمتلك مصفوفة (باستخدام االحرف واالرقام)
مدرج
قابلة لوضعها فوق بعضها البعض بشكل مستقر (التخزين)
قابلة للتجميد

* المواصفات الفنية للمنتجات في هذا الكتالوج (بما في ذلك األبعاد والسعات والمقاومات) تقريبية .قد تتغير مقاومة
المــواد (للمــواد الكيميائية ،درجة الحــرارة ،الطرد المركزي ،إلخ) بســبب الظروف الخارجية والبيئية .يوصى باســتخدام
المنتج في ظل الظروف المتوقعة.
األبعاد تأتي بشكل " االرتفاع × العرض × الطول".
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24
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حوامل األنابيب ،صناديق رؤوس الماصات االتوماتيكية ،صناديق أنابيب الميكرو
Tube Racks, Tips Racks, Microtube Racks

64
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40
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Microscope Slide

89

جهاز خالط ميني MS65
Mini Stirrer MS65

113

أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة Premium 20000
Universal Centrifuge, Premium 20000 Series

115
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124
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130
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 19المواصفات الفنية للماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات) لشركة P.I.P.

 20ماصات باستور المدرجة
 20ماصات باستور اكسترا
 21ماصات باستور متغيرة الفقاعة
 22قاعدة الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات) اللولبية (ذات الـ  6فروع)
 22مسند الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات) (ذات الـ  5مشابك)
 23علبة رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات)
 23االسطوانة البالستيكية المدرجة

www.medpip.com

بــدايـــــــة
نـتـيـجـــــة

واثـقــــــة
موثوقــــة

A Good Beginning
Makes a Good Ending

11

لمحة تاريخية عن عملية
أخذ االحجام
1810

اختراع جهاز الكالي متر
جهــاز الكالــي متــر (قيــاس القلويــة) بواســطة فرانســوا أنطــوان هنــري ديكروســيل
(طالــب غيــوم فرانســوا رول) كانــت مقدمــة الختــراع الماصــات.
Guillaume-Francois Rouelle
Francois Descroizilles

1824

اختراعكلمات السحاحة ،الماصة والمعايرة
صــاغ الكيميائــي الفرنســي جوزيــف لويس غاي لوســاك الكلمات
الثالث «الســحاحة» 1و «الماصــة» 2و «المعايرة».3

1860-1864

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

اختراع اول ماصة

اســتخدم العالــم الفرنســي لويــس باســتور أنابيب
زجاجيــة طويلــة لنقــل الســوائل لتقليــل تلــوث
العينــات أثنــاء االختبــارات .ال تــزال تســتخدم
هــذه األداة فــي المختبــرات الــى يومنــا هــذا.
Louis Pasteur

1889

اختراع اول حقنة ذات مكبس
تــم ابتــكار الحقنــة ذات المكبــس بواســطة مارتــن افــرالج .علــى الرغم
مباشــرا فــي تطويــر الماصــات
دورا
ً
مــن أن هــذا االختــراع لــم يلعــب ً
االتوماتيكيــة (الميكروبيبيــت) ،إال أن وظيفــة المكبــس لديهــا لعبت
دورا فــي تكويــن الماصــات الحديثــة.
ً
Martin Overlach

1893

العدوى االولى نتيجة اخذ االحجام
طبيــب امتــص بطريــق الخطــأ عصيــات التيفوئيــد فــي فمــه .حدثــت
العــدوى المختبريــة األولــى بســبب أخــذ الحجــم بواســطة الفــم.

1933

صنع اول ماصة بالستيكية
تــم تصنيــع أول الماصــات البالســتيكية من قبل شــركة الصناعات
الكيميائيــة امبريال ومصنوعــة من البولي إثيلين منخفض الكثافة
( .)LDPEهــذا النــوع مــن البالســتيك مقــاوم للكســر وال يــزال
يســتخدم فــي مجموعــة واســعة مــن األنشــطة المختبرية.

1936

اختراع ماصة لونغ  -ليفي
تم اختراع ماصة لونغ  -ليفي او ماصة كارلسبرج في مختبركارلسبرج الدنماركيLang-Levy (Carlsberg) pipette .

1947

تمكن كالرك هاملتون من صنع حقنة بدقة قياس الميکرولتر.
Clark Hamilton

1957

Evolution of the
pipette

اختراع حقنة بدقة الميکرولتر

اختراع ماصة ماربورغ

اختــراع أول ماصــة ذات مكبــس ،بأســم ماصــة ماربــورغ ،1مــن قبــل
ســرعت عمليــة أخــذ االحجــام.
هاينريــش شــنيتزر ،واتــي ّ

1973

Heinrich Schnitger
1. Marburg Pipette

اختراع الماصة االتوماتيكية (الميكروبيبيت) متعددة القنوات
اختــراع اول ماصــة اتوماتيكيــة (ميكروبيبيت) متعددة القنــوات والتي
تشــمل  8 ،4و  12قنــاة والتــي اخــذت احجــام مــن الســوائل تصــل الــى
الــ  300ميکرولتر.

1974

اختراع اول ماصة اتوماتيكية (ميكروبيبيت) ذات حجم متغيير

اختــرع أول ماصــة اتوماتيكيــة ذات حجــم متغيــر مــن قبــل وارن
غيلســون وهنــري الردي فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

1984

Warren Gilson & Henry Lardy

اختراع اول ماصة اتوماتيكية (ميكروبيبيت) الكترونية
اختــرع رينيــن ألول مــرة ماصــة اتوماتيكيــة ذات محــرك خطــوي.
باســتخدام هــذه الماصــة اإللكترونيــة ،تــم تقليــل مقــدار مشــاركة
المســتخدم فــي عمليــة أخــذ االحجــام.
Rainin

1989

صنع الماصات ذات االحجام المتغيرة ومتعددة القنوات

مــع تطــور تقنيــات تكنولوجيــا صــب القوالــب ،تــم إنشــاء مجــال
إنتــاج الماصــات متعــددة القنــوات ذات الحجــم المتغييــر.

2000

اختراع اول ماصة اتوماتيكية (ميكروبيبيت) مكانيكية ذات شاشة رقمية
فــي عــام  ،2000اختــرع رينيــن ماصــة اتوماتيكيــة هجينــة مع شاشــة
رقميــة .ومــع ذلــك ،فــإن تحريــك المكبــس كان ال يــزال يتــم يدويًــا
بواســطة المستخدم.

2007

اختراع الماصة االتوماتيكية (الميكروبيبيت)
بدقة الزبتوليتر
أنتــج إيلــي وبيتــر ســوتر أدق ماصــة فــي العالــم في مختبــر بروكلين
قــادرا علــى أخــذ احجــام مــن قطــرات ســبائك
الوطنــي ،الــذي كان
ً
الذهــب والجرمانيــوم المــذاب بدقــة الزبتوليتــر (10-21ميكرولتــر).
Eli & Peter Sutter

معدات أخذ االحجام
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معدات اخذ االحجام
تعــد عمليــات أخــذ العينــات الدقيقــة ونقلهــا أكثــر األنشــطة شــيوعً ا فــي التشــخيص الطبــي ،والكيميــاء ،ومختبــرات األمــراض
 .......إ لــخ .وتســتخدم معــدات أخــذ االحجــام (المعــدات الحجميــة) علــى نطــاق واســع فــي معظــم المختبــرات إلعــداد المحاليل،
ونقــل كميــة معينــة مــن الســوائل ،أو تخفيــف العينــات المختبريــة.
منــذ عــام  ،1700تــم اســتخدام العديــد مــن معــدات المختبــرات ألخــذ العينــات ،ممــا أدى إ لــى تحســن كبيــر فــي أدائهــا ودقتهــا
مــع مــرور الوقــت .اليــوم ،يتميــز اســتخدام أدوات الماصــات االتوماتيكيــة (الميكروبيبيــت) بمزيــد مــن المزايــا ،مثــل تحســين
الدقــة وقابليــة التكــرار ،وســهولة االســتخدام ،وســرعة العمــل وزيــادة ســامة المســتخدم مــن اســتخدام الماصــات الزجاجيــة.
المعايير األساسية لتحقيق نتائج صحيحة

مــن أجــل تحقيــق نتائــج صالحــة أثنــاء اســتخدام الماصــة االتوماتيكيــة (الميكروبيبيــت) ،تكــون معاييــر اســتخدام األداة بكفــاءة
وجــودة ،وأداء الخدمــات الدوريــة ،وتطبيــق تقنيــات أخــذ االحجــام الصحيحــة ومهــارة المســتخدم وخبراتــه مؤثــرة بشــكل كبيــر.
أداة ذات جودة

خبرة المستخدم

التقنية الصحيحة

الخدمات الدورية

1

2

3

4

باســتخدام أداة ذات جــودة يمكــن
أن يعــزز إلــى حــد كبيــر مــن صحــة
النتائــج .ال تضيــع األدوات عديمــة
الجــودة الوقــت والمــال فحســب،
بــل إنهــا تجعــل نتائــج االختبــارات
غيــر صالحة ،ال ســيما فــي مختبرات
التشــخيص الطبــي ،والتــي يمكــن
أن تــؤدي إلــى التشــخيص الخاطــىء
والــى عواقــب وخيمــة ال يمكــن
إصالحهــا.

إن امتــاك الخبــرة الكافيــة عنــد
عمليــة أخــذ االحجــام يمكــن
أن يعــزز بشــكل كبيــر مــن دقــة
االختبــارات .يمكــن أن تقلــل
المختبــرات مــن احتمــال حــدوث
خطــأ فــي أخــذ االحجــام مــن
خــال توفيــر مدربيــن متخصصيــن
فــي مجــال نقــل الســوائل وأخــذ
االحجــام.

يعد اختيارالطريقة الصحيحة ومراعاة
نقــاط أخــذ االحجــام الصحيحــة مــن
بيــن األشــياء التي تمكن المســتخدم
مــن خــال تحقيقهــا مــن الوصــول
الــى النتائــج الصالحــة .انظــر المرفــق
للحصــول علــى نصائــح حــول النقــاط
المرتبطــة بأخــذ االحجــام.

أخــد االحجام في المختبرات يتطلب
دقــة عاليــة جــدا .فــي الوقــت نفســه،
قــد تــؤدي عوامــل مثــل االســتخدام
الطويــل للماصــات االتوماتيكيــة
(الميكروبيبيــت) وألخــذ احجــام
عينــات محــددة إلــى اإلخــال دائمً ــا
بدقــة الماصــة .لذلــك ،مــن المهــم
إجــراء خدمــات دوريــة ومعايــرة
للماصــات االتوماتيكيــة.

الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات) من شركة P.I.P.

ضمان لمدة سنة

جسم خفيف

قابل للتعقيم
بواسطة االتوكالف

تصميم مريح

آلية أخذ االحجام
معدنية تماما

معايرة سريعة
و سهلـــة
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بدايـــة واثقـــة ،نتيجـــة موثوقـــة
A Good Beginning Makes a Good Ending

زر أخذ الحجم

حركة مرنة وسهلة جدا

قبضة مريحة

وضع الميكروبيبيت مريحة في متناول اليد

الجسم

خفيف ومريح

دافع رأس الميكروبيبيت
الدفع السهل واآلمن لرأس الميكروبيبيت

زر دفع رأس الميكروبيبيت
سهل االستخدام

آلية أخذ االحجام

معدنية بالكامل ومقاومة للصدأ
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معدات أخذ االحجام
 16الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات) ذات الحجم الثابت أحادية القناة P.I.P.
P.I.P. single channel, fixed volume pipettes
النقل الدقيق لكميات قليلة ومعينة من السوائل

خصيصــا لتزويــد المســتخدمين بأقصــى قــدر مــن
الماصــات االتوماتيكيــة ذات الحجــم الثابــت مــن شــركة  P.I.P.تــم تصميمهــا
ً
الدقــة فــي عمليــة أخــذ االحجــام مــن خــال االســتفادة مــن آليــة أخــذ االحجــام المعدنيــة كليــا .أيضــا ،فــإن عــدم التشــابك بيــن
األجــزاء المعدنيــة والبالســتيكية المتعــددة واســتخدام الحلقــات المتعــددة المانعــة للتســرب يســمح ألخــذ العينــات بــأداء جيــد
طــوال حياتهــا .نظ ًــرا لمبــدأ النــزوح الهوائــي ،فــإن هــذه الماصــات مناســبة ودقيقــة للتعامــل مــع معظــم العينــات المختبريــة.

مناسبة لجميع أنواع رؤوس الماصات االتوماتيكية القياسية
تضمــن الحلقــات الموجــودة علــى محــور ومــكان اتصــال رأس الميكروبيبيــت أن يتــم تثبيتهــا بشــكل آمــن علــى طــرف الماصــة
وتجنــب تســرب الهــواء .هــذا ،باإلضافــة إلــى زيــادة دقــة االختبــارات ،يــؤدي إلــى أن الماصــات االتوماتيكيــة مــن شــركة P.I.P.
يمكــن اســتخدامها مــع جميــع أنــواع رؤوس الميكروبيبيتــات القياســية.

تصميم فريد للمكونات واآلليات
آليــة أخــذ االحجــام المعدنيــة كليــا وتكامــل الميكروبيبيتــات المدمجة
من شــركة P.I.P. .وعدم التشــابك بين األجزاء المعدنية والبالســتيكية
المتعــددة أدت إلــى أدائهــا الدقيــق وتقلــل من تعــرض الماصات للضرر
نتيجــة حــوادث محتملة (مثــل الوقــوع علــى األرض  .......إلخ).

www.medpip.com
قابلة للتعقيم بواسطة االتوكالف
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إن أخــذ االحجــام مــن الســوائل الخطيــرة والمعديــة بواســطة الماصــات االتوماتيكيــة ،باإلضافــة إلــى تلويــث طــرف الماصــة،
يلــوث الجســم الخارجــي للماصــة ،وفــي بعــض الحــاالت ،يلــوث المكونــات الداخليــة للماصــة ،والتــي ،إذا لــم يتــم تعقيمهــا
بشــكل صحيــح ،ال تســبب الخطــأ فقــط لنتائــج االختبــارات ،لكنهــا ايضــا يمكــن أن تعــرض صحــة المســتخدم للخطــر .هــذا
الســبب الــذي يجعــل قابليــة تعقيــم الماصــات االتوماتيكيــة ذو أهميــة كبيــرة.

قبــل تعقيــم الماصــات االتوماتيكيــة مــن شــركة  P.I.P.تأ كــد مــن إزالــة زر أخــذ االحجــام مــن الماصــة .األوتــوكالف للماصــات
يتــم فــي درجــة حــرارة  121درجــة مئويــة تحــت ضغــط الغــاف الجــوي ( 1اتمســفر) لمــدة  20دقيقــة.
من أجل تعقيم الماصات االتوماتيكية لشركة  P.I.P.بواسطة األوتوكالف .ال يحتاج االمر إلى فتح األجزاء الداخلية للماصة.

التصميم الخفيف والمريح
تــم تصميــم الماصــات االتوماتيكيــة مــن قبــل شــركة  P.I.P.وفقــا لمبــادئ الهندســة اإلنســانية .لذلــك ،يتعــرض يــد المســتخدم
لضغــط أقــل إذا تــم اســتخدام الماصــة بشــكل متكــرر وعنــد عمليلــت أخــد االحجــام طويلــة الزمــن .يضــع المقبــض المريــح فــي
ً
ضغطــا أقــل علــى المعصــم واألصابــع للمســتخدم.
الماصــة االتوماتيكيــة لشــركة P.I.P.

سهل االستخدام بواسطة الحركة السلسة والمرنة لألزرار
أخــذ االحجــام عبــارة عــن حركــة متكــررة ويمكــن
لشــخص واحــد القيــام بأخــذ االحجــام آالف المــرات
فــي اليــوم .هــذا يزيــد بشــكل كبيــر مــن احتماليــة
اإلصابــة نتيجــة الضغــط المتكــرر .لذلــك ،فــإن
التصميــم المريــح والموضــع الســهل للماصــة فــي
اليــد ،والحركــة السلســة والمرنــة لــأزرار والنوابــض
المتضمنــة فــي آليــة أخــذ الحجــم ذات أهميــة كبيــرة
لمنــع االصابــة الناتجــة عــن الضغــط المتكــرر.

معدات أخذ االحجام
 18أمكانية التنظيم السهل للماصة االتوماتيكية
اســتخدم رمــوز األلــوان المختلفــة فــي تصميــم الماصــات
االتوماتيكيــة مــن قبــل شــركة  P.I.P.يتيــح تحديــد هويــة
الماصــات وتنظيمهــا بشــكل فعــال.

الخدمات الدورية وخدمة ما بعد البيع

ضمان ل
م
د
ة
سنة
خمس
س
ن
و
ا
تل
خدمة م

ا بع

د البيع

الجودة تكمن في التفاصيل
Perfection Lies in Details

أداء دقيق

عالية الجودة والمتانة

آلية أخذ االحجام معدنية
كليا ومقاومة للصدأ

قابلية التعقيم
بواسطة األتوكالف

مطابقة لمبادئ بيئة العمل

الحركة المرنة
والسلسة لألزرار

أمكانية األستخدام باليد
اليمنى واليسرى

ذات رموز لونية
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يتــم تقديــم الماصــات االتوماتيكيــة مــن قبــل شــركة  P.I.P.فــي مجموعــة كبيــرة مــن وحــدات الحجــم ،وقــد أتــاح هــذا التنــوع مــن
وحــدات الحجــم للمســتخدمين االختيــار مــن بيــن العديــد من الخيــارات المختلفــة اعتما ًدا علــى احتياجاتهم وتطبيقاتهــم في جميع
اقســام المختبــر .يمكــن للمســتخدمين تعييــن الماصــة ،اعتمــا ًدا علــى أهــداف العمــل واالبحــاث المحــددة الخاصــة بهــم .ويمكنهــم
طلــب الماصــات االتوماتيكيــة مــن قبــل شــركة  P.I.P.مــع وحــدة الحجــم التــي يحتاجــون إليها.

 GS1كود

رؤوس الماصات المناسبة

خطأ عشوائي

خطأ منهجي

626080750302 7

0.5-1 0 μ l

0.01 μl

0.02 μl

626080750301 0

0.5-1 0 μ l

0.02 μl

0.03 μl

الحجم

كود المنتج

1 μl

12 0 2 6 0

2 μl

12 0 2 6 1

3 μl

12 0 2 6 2

4 μl

12 0 2 6 3

5 μl

12 0 2 6 4

6 μl

12 0 2 6 5

7 μl

12 0 2 6 6

8 μl

12 0 2 6 7

9 μl
10 μl

12 0 2 6 8
12 0 2 9 8

626080750303 4

0.5-1 0 μ l

0.03 μl

0.04 μl

626080750304 1

0.5-1 0 μ l

0.04 μl

0.05 μl

626080750305 8

0.5-1 0 μ l

0.04 μl

0.06 μl

626080750306 5

0.5-1 0 μ l

0.04 μl

0.07 μl

626080750307 2

0.5-1 0 μ l

0.05 μl

0.08 μl

626080750300 3

0.5-1 0 μ l

0.05 μl

0.08 μl

626080750308 9

0.5-1 0 μ l

0.05 μl

0 . 09 μ l

626080750309 6

0.5-1 0 μ l

0.05 μl

0.10 μl

62608075031 0 2

1 0-1 00 μ l

0.08 μl

0.12 μl

10 μl

62608075031 1 9

1 0-1 00 μ l

μl

0.09

0.18 μl

12 0 2 6 9

626080750312 6

1 0-1 00 μ l

0.1 0 μl

0.20 μl

15 μl

12 0 2 7 0

626080750313 3

1 0-1 00 μ l

0.1 1 μl

0.29 μl

20 ul

12 0 2 7 1

62608075031 4 0

1 0-1 00 μ l

0.12 μl

0.35 μl

25 μl

12 0 2 7 2

30 μl

12 0 2 7 3

62608075031 5 7

40 μl

12 0 2 7 4

50 μl

12 0 2 7 5

60 μl

12 0 2 7 6

70 μl

12 0 2 7 7

1 0-1 00 μ l

0.1 4 μl

0.44 μl

62608075031 6 4

1 0-1 00 μ l

0.1 5 μl

0.50 μl

62608075031 7 1

1 0-1 00 μ l

0.1 6 μl

0.58 μl

626080750318 8

1 0-1 00 μ l

0.18 μl

0.64 μl

626080750319 5

1 0-1 00 μ l

0.18 μl

0.66 μl

626080750320 1

1 0-1 00 μ l

0.18 μl

75 μl

12 0 2 7 8

0.68 μl

80 μl

12 0 2 7 9

626080750321 8

1 0-1 00 μ l

0.19 μl

0.70 μl

90 μl

12 0 2 8 0

626080750322 5

1 0-1 00 μ l

0.20 μl

0.70 μl

100 μl

12 0 2 8 1

626080750323 2

1 00-1 000 μ l

0.30 μl

0.80 μl

100 μl

12 0 2 9 9

626080750324 9

1 00-1 000 μ l
1 00-1 000 μ l

0.30 μl
0.30 μl

0.90 μl

110 μl

12 0 2 8 2

626080750326 3

1 00-1 000 μ l

0.30 μl

1.00 μl

120 μl

12 0 2 8 3

626080750327 0

1 00-1 000 μ l

0.40 μl

1.20 μl

150 μl

12 0 2 8 4

626080750299 0

1 00-1 000 μ l

0.40 μl

1.60 μl

200 μl

12 0 2 8 5

626080750328 7

1 00-1 000 μ l

0.40 μl

1.80 μl

220 μl

12 0 2 8 6

2.00 μl

250 μl

12 0 2 8 7

626080750329 4

1 00-1 000 μ l
1 00-1 000 μ l

0.50 μl

2.40 μl

300 μl

12 0 2 8 8

626080750331 7

1 00-1 000 μ l

0.70 μl
0.80 μl

3.20 μl

400 μl

12 0 2 8 9

3.60 μl

450 μl

12 0 2 9 0

626080750332 4

1 00-1 000 μ l

0.80 μl

4.00 μl

500 μl

12 0 2 9 1

626080750333 1

1 00-1 000 μ l

1.1 0 μl

4.80 μl

600 μl

12 0 2 9 2

626080750334 8

1 00-1 000 μ l

1.40 μl

5.60 μl

700 μl

12 0 2 9 3

626080750335 5

1 00-1 000 μ l

1.50 μl

6.00 μl

750 μl

12 0 2 9 4

626080750336 2

1 00-1 000 μ l

1.70 μl

6.40 μl

800 μl

12 0 2 9 5

626080750337 9

1 00-1 000 μ l

2.00 μl

7. 2 0 μ l

900 μl

12 0 2 9 6

626080750338 6
1 00-1 000 μ l
الماصة االتوماتيكية المخبرية في الحجم المطلوب

2.00 μl

8.00 μl

1000 μl

12 0 2 9 7

626080750325 6

626080750330 0

طرازين من الماصات االتوماتيكية  10ميکرولتر الجل قياسين من رؤوس الماصات االتوماتيكية
طرازين من الماصات االتوماتيكية  100ميکرولتر الجل قياسين من رؤوس الماصات االتوماتيكية

معدات أخذ االحجام
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ماصات باستور المدرجة

Graduated Pasteur Pipette
اخذ كميات ونقل كمية معينة من السوائل بين الحاويات
ماصـات باسـتور المدرجـة مـن شـركة P.I.P.
يتـم تصنيعهـا بثالثـة أحجـام وقياسـات مختلفـة
لتلبيـة االحتياجـات المختلفـة وهـي مثاليـة الخـذ
كميـات مـن العينـات ذات الحجم الثابـت وتجهيز
المثبتـات واأللـوان .هـذه الماصـات مصنوعـة
مـن مـادة  LDPEالخاملـة للسـوائل البيولوجيـة
ومعظـم األحمـاض ،وقابليتهـا للتفاعـل المنخفضة
تقلـل مـن التصـاق السـطح الداخلـي للماصـة
ويقلـل فـي النهايـة مـن احتمـال فقـدان العينـات
الثمينـة مـن البروتيـن والخاليـا .تجـدر اإلشـارة
 GS1كود

6260807501214
6260807501511
6260807501528

السعة

≈1/5 ml
≈2 ml
≈3 ml

إلـى أن هـذه الماصـات قابلـة للتعقيم بغاز أكسـيد
اإليثيليـن وأشـعة جامـا .باإلضافـة إلـى ذلـك،
لحفـظ العينـة يمكـن تجميـد الماصـة أو يمكـن
تعريـض نهايـة الماصـة للحـرارة واغالقهـا وبالتالـي
تتحـول الـى حاويـة مغلقـة .نقـل حجـم معيـن
مـن العينـة ،وإزالـة جـزء مـن العينـة ،والنقـل
قطـرة قطـرة مـن السـائل بيـن الحاويـات ،وإعـداد
الشـرائح وإضافـة الكواشـف  /المـواد الكيميائيـة
هـي االسـتخدامات الرئيسـية لهـذه الماصـات.

الطول

التدريج

0/25 ml
0/5 ml
0/5 ml

140 mm
154 mm
161 mm

قطر الفقاعة
ф 13 mm
ф 11 mm
ф 13 mm

العدد داخل العلبة

400
400
400

ماصات باستور اكسترا

Extra Long Pasteur Pipette
أخذ العينات من النقاط الصعبة الوصول اليها والحاويات العميقة ذات الفتحات الضيقة
ماصات باستور اكسترا من شركة  P.I.P.يتم
تصنيعها بسعة متساوية في  3أحجام لتلبية
االحتياجات المختلفة .تشمل ميزات هذه
الماصات سعتها العالية والطول جسمها وقدرتها
على الوصول الى النقاط الصعبة الوصول والحاويات
العميقة ،وخاصة الحاويات الكبيرة والحاويات ذات
الفتحات الضيقة .هذه الماصات مصنوعة من
مادة  LDPEالخاملة للسوائل البيولوجية ومعظم
األحماض ،وقابليتها للتفاعل المنخفضة تقلل من
التصاق السطح الداخلي للماصة ويقلل في النهاية
من احتمال فقدان العينات الثمينة من البروتين
 GS1كود

6260807501856
6260807501849
6260807501771

السعة

≈7/5 ml
≈7/5 ml
≈7/5 ml

والخاليا .تجدر اإلشارة إلى أن هذه الماصات
قابلة للتعقيم بغاز أكسيد اإليثيلين وأشعة جاما.
باإلضافة إلى ذلك ،لحفظ العينة يمكن تجميد
الماصة أو يمكن تعريض نهاية الماصة للحرارة
واغالقها وبالتالي تتحول الى حاوية مغلقة .يمكن
بعد الطرد المركزي للعينات استخدام ماصات
باستور اكسترا إلزالة طبقات الخاليا ،إنشاء الطبقات
العمودية  /االنتقال بصورة عمودية ،أخذ عينات
المياه ،أخذ عينات البول من حاوية جمع عينة
البول على مدار  42ساعة ،جمع العينات السريرية،
أخذ عينات من طباق الزراعة الدموية........الخ.

الطول

260 mm
280 mm
300 mm

قطر الفقاعة
ф 19 mm
ф 19 mm
ф 19 mm

العدد داخل العلبة

400
400
400

www.medpip.com
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ماصات باستور متغيرة الفقاعة

Bellows Pasteur Pipette
اخذ كميات ونقل السوائل بين الحاويات بسهولة وسيطرة أكبر
ماصات باستورالمتغيرة الفقاعة من شركة
 P.I.P.يتم تصنيعها بسعتين و  6أحجام
لتلبية االحتياجات المختلفة .هذه الماصات
لديها هيكل مدمج والفقاعة المتغيرة لها تزيد
من سيطرة وتحكم المستخدم أثناء استخراج
الحجوم ونقل الحجوم .هذه الماصات مصنوعة
من مادة  LDPEالخاملة للسوائل البيولوجية
ومعظم األحماض ،وقابليتها للتفاعل المنخفضة
تقلل من التصاق السطح الداخلي للماصة
ويقلل في النهاية من احتمال فقدان العينات
الثمينة من البروتين والخاليا .تجدر اإلشارة

 GS1كود

6260807501795
6260807501788
6260807501818
6260807501801
6260807501832
6260807501825

السعة

≈4 ml
≈4 ml
≈4 ml
≈5/5 ml
≈5/5 ml
≈5/5 ml

الطول

إلى أن هذه الماصات قابلة للتعقيم بغاز أكسيد
اإليثيلين وأشعة جاما .باإلضافة إلى ذلك ،لحفظ
العينة يمكن تجميد الماصة أو يمكن تعريض
نهاية الماصة للحرارة واغالقها وبالتالي تتحول
الى حاوية مغلقة .اخذ كميات من السوائل
الملتصقة ،أخذ عينات وصب السوائل المعدية
أو السامة ،نقل السائل الطافي ،إضافة الكواشف
 /المواد الكيميائية ،استخراج العينات .....إلخ ،
هي من بين استخدامات ماصة باستور متغيرة
الفقاعة.

100 mm
120 mm
140 mm
176 mm
196 mm
216 mm

قطر الفقاعة
ф 21 mm
ф 21 mm
ф 21 mm
ф 24 mm
ф 24 mm
ф 24 mm

العدد داخل العلبة

400
400
400
400
400
400

معدات أخذ االحجام
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قاعدة الماصات االتوماتيكية اللولبية (ذات الـ  6فروع)

)Rotary micropipette stand (6-clamp

حمل وترتيب الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)
قاعـدة الماصـات االتوماتيكيـة (الميكروبيبيـت)
مـن شـركة  P.I.P.ايـاة مناسـبة لترتيـب وحمـل
الماصـات االتوماتيكيـة .هـذه االداة مقاومـة
للصـدأ ولديهـا تـوازن كبيـر بسـبب قاعدتهـا الكبيرة
والثقيلـة .كذلـك دوران محـور قاعـدة الماصـات

االتوماتيكيـة (الميكروبيبيـت) يجعـل مـن السـهل
تنظيـم والوصـول إلـى الماصـات االتوماتيكيـة
(الميكروبيبيـت) .مصنوعـة مـن مـادة  ABSوهـي
مقاومـة لمعظـم االحمـاض والمـواد الكيميائيـة
الشـائعة فـي المختبـرات.

حمل وتنظيم  6ماصات اتوماتيكية
مناسب لمعظم الماصات االتوماتيكية (ذات األحجام والعالمات التجارية المختلفة)
تحتل مساحة قليلة

 GS1كود

6260807502860

قطر القاعدة
ф 154 mm

الطراز

االرتفاع

 6فروع

340 mm

مسند الماصات االتوماتيكية (ذات الـ  5مشابك)

)Micropipette stand (5-place
حمل وترتيب الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)
االتوماتيكيـة
الماصـات
مسـند
(الميكروبيبيـت) (ذات الــ  5حفـر) مـن
شـركة  P.I.P.هـي أداة مناسـبة لترتيـب
وحمـل الماصـات االتوماتيكيـة .هـذا
المنتـج مقـاوم للصـدأ ولـه تـوازن كبيـر
بسـبب أرجلـه الكبيـرة .كمـا أن مسـند
الماصـات االتوماتيكيـة (الميكروبيبيـت)

(ذات الــ  5حفـر) مناسـب لمعظـم
الماصـات االتوماتيكيـة مـن مختلـف
األحجـام والعالمـات التجاريـة كمـا
ويوفـر القـدرة علـى االحتفـاظ بالماصـات
االتوماتيكيـة متعدد القنوات وذات القناة
الواحـدة فـي وقـت واحـد.

حمل وتنظيم  5ماصات اتوماتيكية
مناسب لمعظم الماصات االتوماتيكية (ذات األحجام والعالمات التجارية المختلفة)
ذات قـدرة علـى االحتفـاظ بالماصـات االتوماتيكيـة متعـدد القنـوات و ذات القنـاة
الواحـدة فـي وقـت واحـد.
تحتل مساحة قليلة
مصنوعة من البالستيك
 GS1كود

6260807502815

الطول

260mm

العرض

125mm

االرتفاع

250mm

الطراز

 5حفر

www.medpip.com
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علبة رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)
Tips Rack
حفظ وترتيب رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)

علبة رؤوس الماصات االتوماتيكية(الميكروبيبيت)
مــن شــركة  P.I.P.تعتبــر مثالية لحفــظ وترتيب
رؤوس الماصــات االتوماتيكيــة (الميكروبيبيــت)
من قيــاس  1ميكرولتر الــى  1000ميكرولتر.العلبة
مصنوعة من مادة البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها
بواســطة االتــوكالف كمــا أنهــا قــادرة علــى تحمل
نظــرا لترتيــب
درجــات الحــرارة المنخفضــة جــدا.
ً
الثقوب ،يوصى باستخدام الميكروبيبيتات ذات الــ
 8قنوات والــ  12قناة لســهولة االستخدام ،كما أنه
 GS1كود

الطراز

 96 6260807500903تجاويف ()8 × 12
 96 6260807500910تجاويف ()8 × 12
 60 6260807500897تجاويف ()6 × 10

ال توجــد اي قيود على اســتخدام االنواع المختلفة
مــن الميكروبيبيتــات األخرى .هــذه الصناديق لها
غطاء شــفاف ومفصــات وقفل واقــي .وتصميمه
المســتطيلي يجعلــه ســهل الترتيــب والتخزيــن
بآمان .هــذه الصناديق مقاومــة لمعظم األحماض
والمــواد الكيميائيــة فــي المختبــرات وتأتي في 3
نماذج وألوان مختلفــة .التباين في التلوين يجعل
من الســهل تصنيف وفــرز رؤوس الميكروبيبيتات
بسهولة.

حجم رأس الميكروبيبيت المناسب

 0/1 - 10ميكرولتر
 1 - 200ميكرولتر
 200 - 1000ميكرولتر

االبعاد() mm

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

العدد داخل العلبة

4
4
4

االسطوانة البالستيكية المدرجة

Plastic Graduated Cylinder
قياس وتصنيف السوائل

االســطوانة المتدرجــة مــن شــركة  P.I.P.مصنوعة
من مــادة البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها بواســطة
االتــوكالف كمــا انها قادرة على تحمــل درجات حرارة
منخفضة جدا (قابلة للتجميد) .واحدة من مزايا هذه
االســطوانات هي قاعدتها البالستيكية ذات  6جوانب
 GS1كود

6260807500255
6260807500262
6260807500279
6260807500286
6260807500293

الحجم
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

والتي توفر لهم االستقرار والتوازن .تم تصميم فوهة
االســطوانة أيضا لتســهيل سكب الســوائل .مقاومة
لمعظم األحماض والمواد الكيميائية الموجودة عادة
في المختبرات وتأتي في خمس سعات مختلفة.

التدريج
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml

االرتفاع

199 mm
246 mm
310 mm
363 mm
440 mm

القطر
ф 30 mm
ф 33 mm
ф 46 mm
ф 58 mm
ф 70 mm

حاويات األدوات الحادة والسالمة
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حاويات األدوات الحادة والسالمة
Sharps Containers & Safety

حاويات األدوات الحادة والسالمة

 27النفايات ،التحدي لمستقبل البشرية
 27ماهي النفايات؟
 28النفايات الحادة والقاطعة
 30حاويات األدوات الحادة القياسية
 31حاويات األدوات الحادة من شركة P.I.P.

 31األغطية الملونة لحاويات األدوات الحادة
 32جدول االرشادات لحاويات األدوات الحادة من شركة P.I.P.
 34حاويات األدوات الحادة سلسلة RC plus
 36حاويات األدوات الحادة سلسلة R
 40حاويات األدوات الحادة سلسلة C
 43حاويات األدوات الحادة سلسلة P
 44حاويات األدوات الحادة XL
 45فتاحة أمبول
 46عربة حاويات األدوات الحادة XL
 47صحن إبر الحقن والضمادات
 48قواعد حمل حاويات األدوات الحادة
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النفايات ،التحدي لمستقبل البشرية
نظرا لصغر
بســبب العديد من األنشــطة اليومية ،يتم ترك بعض المواد غير القابلة لالســتخدام في أشــكال مختلفة .في الماضيً ،
عدد سكان األرض ،لم تكن كمية النفايات كبيرة ،ولكن منذ منتصف القرن الثامن عشر ،مع الثورة الصناعية ،زاد حجم النفايات 27
المنتجــة بشــكل كبير .منــذ ذلك الوقت أصبح جمع النفايات والتخلص منها في البلــدان المتقدمة صناعة معقدة تتطلب وجود
خبراء ذوي مهارات عالية واستخدام التقنيات المتقدمة.
يتوقع الخبراء أن يصل عدد سكان العالم إلى  9/8مليار نسمة بحلول عام  ،2050وبالنظر إلى أن معظم النمو سيكون في البلدان
النامية ،فمن المتوقع أن ترتفع إنتاج النفايات .لتكون واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية وبيئة األرض في المستقبل
القريب.
ماهي النفايات؟
يطلق مصطلح النفايات على المواد المتبقية من األنشطة البشرية والحيوانية ،والتي عادة ما تكون صلبة ويتم التخلص منها على أنها
ووفقا للمعايير العالمية ،يمكن تصنيف النفايات ً
ً
مواد غير مرغوب فيها أو غير صالحة لالستعمالً .
وفقا للصورة أدناه.
وفقا لهذا التعريف

تصنيف انواع النفايات

النفايات العامة للمستشفيات

نفايات المدينة
النفايات الكيميائية والدوائية

النفايات الخطيرة

النفايات االشعاعية

النفايات الحادة والقاطعة

النفايات الصناعية
النفايات المرضية

حاويات األدوات الحادة والسالمة
النفايات الحادة والقاطعة
األجسام الحادة والقاطعة هي األكثر استخدامً ا وفي الوقت نفسه العناصر األكثر خطورة في الصناعات الطبية بحيث تستخدم األجهزة
 28الطبيــة فــي معظم العمليات المتعلقة بالطب (من أخذ العينات األولية للمريض إلى دخول المستشــفى وحقن االدوية إلى الجراحة
المتخصصة) الوســائل الحادة والقاطعة بشــكل كبير جدا .باإلضافة إلى ذلك ،يتعامل جميع األفراد المتخصصين وغير المتخصصين
الموجودين في مختلف أقسام المراكز الطبية مع هذه العناصر.
علـى الرغـم مـن أن النفايـات الحـادة والقاطعـة تمثـل كميـة صغيـرة مـن نفايـات المستشـفيات ،إال أن هنـاك نسـبة عاليـة مـن
الحـوادث تحـدث بسـببها سـنويا فـي المستشـفيات .تسـبب إصابـات األجسـام الحـادة الملوثـة بالـدم وسـوائل الجسـم األخـرى
العديـد مـن األمـراض المعديـة ،مثـل اإليـدز والتهـاب الكبـد والحمـى النزفيـة الفيروسـية ،وما إلى ذلـك .باألضافة أيضـا الى خطر
نقـل هـذه الفيروسـات مـن خلال األغشـية المخاطيـة.
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حوالــي  ٪80مــن اإلصابــات الجلديــة ناجمــة عــن اإلبــر
وا ألدوات الحــادة حيــث  ٪56منهــا تتعلــق باإلبــر المجوفــة
( .)hollow-bore
ألن هــذه اإلبــر تحتــوي عــادة علــى الــدم ،فهــي أداة
خطيــرة .هنــا ك حالــة واحــدة تقري ًبــا مــن كل حالتيــن
مــن ا إلصابــات الناجمــة عــن اإلبــر المجوفــة تهــدد صحــة
موظفــي الرعايــة الصحيــة عــن طريــق تعــرض الموظــف
لــدم المريــض.

انواع األدوات التي تسبب االصابة
الجلدية

%۴ %۲
%۳۸

29

اإلبر المجوفة Hollow- bore
اداة حادة
زجاج
%۵۶
المواد األخرى

أفاد  %88من الممرضين أن سالمة مكان العمل وصحته الشخصية تؤثر على جودة عملهم وقراراتهم بمواصلة العمل في هذا
المجال.
موظفــو الصحة الذين تعرضوا
للــدم أو ســوائل الجســم بعد
إصابة الجلد

%۲۸

%۴۴

ممرضين
اطباء
موظف مختبر
الموظفين األخرين(طالب  /موظفي قسم
الخدمات االدارية والعناية  /الباحثين ........الخ

%۱۵
%۱۳

تشــير ا لدراســات بيــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة
ً
تضــررا مــن إصابــات ا إلبــرة إلــى أن الممرضيــن
ا ألكثــر
(حوا لــي  )٪50يشــكلون ا ألغلبيــة .با إلضافــة إلــى ذلــك ،مــن
ا لواضــح أن ا ألطبــاء وموظفــي المختبــرات معرضــون لخطــر
ا إلبــر ا لمجوفــة الملوثــة بالــدم وســوائل الجســم .با إلضافــة
إ لــى موظفــي الرعايــة الصحيــة الذيــن يتعاملــون مباشــرة
مــع ا ألدوات الطبيــة ،يتعــرض طاقــم الخدمــة والتنظيــف
فــي هــذه المرا كــز ً
أيضــا إلصابــات ا إلبــر.

ً
وفقا لتقرير وزارة العمل األمريكية ( ،)DOLفإن خطر إصابة طاقم التمريض النشط يتجاوز خطر اصابة عمال المناجم.
ً
وفقــا لبيانــات الرعايــة ( EPINetشــبكة معلومــات الوقايــة مــن
اإلصابــات بالواليــات المتحــدة) ،فــإن  ٪60مــن اإلصابــات المبلــغ
عنهــا بســبب الوخــز باإلبــر حدثــت بعــد عمليــة الرعايــة الصحيــة
التــي أدت إلــى اإلصابــة قبــل أو أثنــاء التخلــص مــن النفايــات أو
إعــادة وضــع الغطــاء .تشــير الدراســات إلــى أن االندفــاع للقيــام
بالعمــل والغضــب وعــدم االنتبــاه والقيــام بمهــام متعــددة يزيــد
فــي الوقــت نفســه مــن خطــر اإلصابــة .وتشــمل العوامــل األخــرى
التعــب ،ونقــص التعــاون ،ونقــص القــوى العاملــة.

%۵

فترات ا إلصابــة الناجمة
عن ا إلبر

%۱۵
%۴۰

عند استخدام األداة
بعد استخدام األداة وقيل التخلص منها
عند التخلص من األداة أو الخطوات التالية
عند إعادة الغطاء

%۴۰

ســنويا ،يعاني أكثر مــن مليوني عامل صحي من حدث مؤلم نتيجة إلصابة جلدية بوســيلة أداة حادة ملوثة.
انتشار وقوع االصابات الناجمة عن اإلبر واألدوات الحادة
في اقسام الرعاية الصحية المختلفة
%۳۱/۵

غرفة المريض
غرفة العمليات
قسم الطوارىء
االقسام المرتبطة  /قسم العيادات
الخارجية
قسم العناية المشددة
قسم المعالجة
٪۲۸/۸
االقسام األخرى

%۱۶/۷
%۴
٪۴/۸
٪۴/۸

مـــن بين األقســـام المختلفة لمراكـــز الرعايـــة الصحية ،تحدث
معظـــم إصابـــات اإلبـــر في غرفـــة المريـــض وغرفـــة العمليات
وقســـم الطوارئ ،علـــى التوالي.

٪۹/۴

باالمتثال لمتطلبات الســامة واســتخدام حاويات األدوات الحادة ،فقد تم تخفيض اإلصابات المتعلقة باألدوات الحادة في االقسام
غير الجراحية في المستشفيات بنسبة  %31/6على األقل.

حاويات األدوات الحادة والسالمة
حاويات األدوات الحادة القياسية
Standard Sharps Containers
 30يتطلب جمع ومعالجة النفايات الحادة والقاطعة وسيلة آمنة وقياسية لوضع هذه األشياء في داخلها ،دون التخلص من النفايات برميها الى
الخارج او انسكاب السوائل أو تسربها إلى الخارج .يجب تصميم حاويات األدوات الحادة والسالمة بحيث ال يحدث أي ضرر للمستخدم عند
التخلص من النفايات في هذه الحاويات أو حملها .يجب أن يكون لديها قدرة على التعقيم بواسطة األوتوكالف ،مظهر أنيق وصحي ،وجسم
مقاوم للصدمات والسقوط العمودي.
بموجب المالحظة  2من المادة  14من قانون الشؤون الطبية:

وجــود الحاويــات القياســية للتخلص مــن النفايات الحــادة والقاطعة في جميع مرافــق الرعايــة الصحية ،الخاصة
اعتبارا مــن تاريخ ً 82/1/6
ً
وفقا لمــا يقتضيــه التوجيه رقم /2/17139س
وفقــا لحاجة ومدى النشــاط
والعامــة،
ً
بتاريــخ  82/2/13الزامــي .ويجب أن تتابــع نطبيقه وحدات المراقبــة الطبية.
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حاويات األدوات الحادة من شركة P.I.P.
31

األغطية الملونة لحاويات األدوات الحادة

Color-Coded Sharps Containers
شــركة  P.I.P.باإلضافــة إلى إنتاج األغطية الحمــراء (اللون األصلي) ،تنتج حاويات بأغطية ذات األلــوان المخصصة التالية ومع مجموعة
متنوعة من االستخدامات االختصاصية.

البرتقالي

()Fully Discharged

 .۱مناسبة للنفايات المعدية
 .۲التخلص منها عــن طريق الحرق أو الترميد أو
الطرق التقليدية األخرى
 .۳لألشياء ذات الرؤوس الحادة المفرغة بشكلكامل
(األدوات الحادة ألخذ الدم والحجامة ،وما إلى ذلك)

االصفر

()Medical

.۱مناسبة للنفايات المعدية
 .۲التخلــص منها عن طريق الحرق أو الترميد أو الطرق
التقليديةاألخرى
 .۳لألشياء ذات الرؤوس الحادة المفرغة بشكل غيركامل

البنفسجي ()Cytostatic/Cytotoxic

 .۱التخلص فقط عن طريق الحرق او الترميد
باستخدام درجات الحرارة العالية جدا
 .۲لألشياء الحادة الملوثة بـمواد /Cytotoxic
Cytostatic

االزرق

()Pharmaceutical

 .۱مناســبة للنفايــات الصيدالنية مــع أو بدون عبوة
أصلية
 .۲التخلص منها عن طريق الحرق او الترميد

حاويات األدوات الحادة والسالمة
جدول االرشادات لحاويات األدوات الحادة من شركة P.I.P.
32

* لحجم
الطراز

2 1/5 ۰/5 ۰/3 ۰/۰۸

RC plus
Ra
Rb
C plus
Cd
Cc
P
XL
* جميع االحجام باليتر

3 2/5

4 3/5

5 4/5

5/5

6

12 11/5 9/5 8/5 7

26/3 25 22 15
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ذات قياسات مختلفة

لجميع االستخدامات

ذات مستلزمات جانبية متعددة

حاويات األدوات الحادة والسالمة

RC

34

plus

 ۲لتر

plus

خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف و
المراكز المتنقلة
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
 GS1كود

6260807502341

كود حاوية األدوات الحادة
RC plus 2

القصوى المسموح به
تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
إمكانية وضعها على صحن إبر الحقن والضمادات
(الصفحة )47
يمكن تركيبه على القضبان األفقية أو العمودية
أو العربات او الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية أو البالستيكية (الصفحة )48

االرتفاع الجسم
130 mm

االرتفاع الكلي
201 mm

العرض × الطول
۱۴۸ mm × ۱۴۸ mm

 ۳لتر

plus

خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف
والمراكز المتنقلة
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
 GS1كود

6260807502358

كود حاوية األدوات الحادة
RC plus 3

القصوى المسموح به
تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
إمكانية وضعها على صحن إبر الحقن والضمادات
(الصفحة )47
يمكن تركيبه على القضبان األفقية أو العمودية أو
العربات او الجدران باستخدام الدعامات المعدنية
أو البالستيكية (الصفحة )48

االرتفاع الجسم
163 mm

االرتفاع الكلي
234 mm

العرض × الطول

148 mm × 148 mm

 ۴لتر

plus

سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
 GS1كود

6260807502365

كود حاوية األدوات الحادة
RC plus 4

تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على القضبان األفقية أو العمودية أو
العربات او الجدران باستخدام الدعامات المعدنية
أو البالستيكية (الصفحة )48
االرتفاع الجسم
176 mm

االرتفاع الكلي
251 mm

العرض × الطول

167 mm × 167 mm
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 ۵لتر
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلـك قفـل غطـاء ضغطـي ذو مرحلتيـن (قفـل
مؤقـت ودائـم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمـن األخاديـد المدمجـة في فتحـات األغطية
لسـهولة إزالـة رؤوس اإلبر
يحتـوي علـى خـط العالمـة للقـدرة االسـتيعابية
القصـوى المسـموح بـه
 GS1كود

6260807502372

كود حاوية األدوات الحادة

تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلـك ضامـن لسـهولة فتـح الغطـاء بعـد القفـل
المؤقـت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكـن تركيبـه على القضبـان األفقية أو العمودية أو
العربـات او الجدران باسـتخدام الدعامات المعدنية أو
البالستيكية (الصفحة )48

االرتفاع الجسم
223 mm

RC plus 5

االرتفاع الكلي
298 mm

العرض × الطول

167 mm × 167 mm
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plus

 ۶لتر
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
 GS1كود

6260807502389

كود حاوية األدوات الحادة
RC plus 6

تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على القضبان األفقية أو العمودية أو
العربات او الجدران باستخدام الدعامات المعدنية أو
البالستيكية (الصفحة )48
يمكن استخدامه على المنضدة باستخدام حامل
خاص (صفحة )84
مناسبة للنفايات الطويلة (ماصة ،الكانوال)

االرتفاع الجسم
311 mm

االرتفاع الكلي
386 mm

العرض × الطول
167 mm × 167 mm
plus
plus

 ۷لتر
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
 GS1كود

6260807502396

كود حاوية األدوات الحادة
RC plus 7

تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على القضبان األفقية أو العمودية أو
العربات او الجدران باستخدام الدعامات المعدنية أو
البالستيكية (الصفحة )48
يمكن استخدامه على المنضدة باستخدام حامل
خاص (صفحة )84
مناسبة للنفايات الطويلة (ماصة  ،الكانوال)
االرتفاع الجسم
424 mm

االرتفاع الكلي
499 mm

العرض × الطول

167 mm × 167 mm
plus

حاويات األدوات الحادة والسالمة

R
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b

a

 2/5لتر
تحتل مساحة قليلة
خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف والمراكز
المتنقلة
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلــك قفل غطاء ضغطــي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت و دائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
 GS1كود

6260807501351

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 2/5

يتضمــن ا ألخاديد المدمجــة في فتحات
ا ألغطية لســهولة إزالة رؤوس ا إلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
یمكن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باســتخدام الدعامــات البالســتيكية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
155 mm

االرتفاع الكلي
192 mm

العرض × الطول

155 mm × 155 mm

a

 3/5لتر
خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف والمراكز
المتنقلة
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلــك قفــل غطــاء ضغطــي ذو مرحلتيــن
(قفــل مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
 GS1كود

6260807501146

a

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 3/5

يتضمــن ا ألخاديد المدمجــة في فتحات
ا ألغطية لســهولة إزالة رؤوس ا إلبر
يحتــوي علــى خط ا لعالمــة للقدرة
ا الســتيعابية ا لقصــوى ا لمســموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكــن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باســتخدام الدعامــات البالســتيكية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
188 mm

االرتفاع الكلي
225 mm

العرض × الطول

155 mm × 155 mm
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 4لتر
خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
تضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية

 GS1كود

6260807501368

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 4

لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باستخدام الدعامات البالستيكية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
137 mm

االرتفاع الكلي
187 mm
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العرض × الطول

205 mm × 205 mm

a

 4/5لتر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
مناسبة للنفايات الطويلة (ماصة ،الكانوال)
يمكن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باستخدام الدعامات البالستيكية (الصفحة )49

خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات
األغطية لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
 GS1كود

6260807501375

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 4/5

االرتفاع الجسم
323 mm

االرتفاع الكلي
360 mm

العرض × الطول

155 mm × 155 mm

a

 5/5لتر
خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية

 GS1كود

6260807501405

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 5/5

لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
یحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باستخدام الدعامات البالستيكية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
198 mm

االرتفاع الكلي
248 mm

العرض × الطول

205 mm × 205 mm

a

حاويات األدوات الحادة والسالمة
 8/5لتر
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلـك قفـل غطـاء ضغطـي ذو مرحلتيـن (قفـل
مؤقـت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمــن ا ألخاديد المدمجــة في فتحات
ا ألغطية لســهولة إزالة رؤوس ا إلبر
يحتــوي على خــط العالمة للقدرة

38

 GS1كود

6260807501382

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 8/5

ا الســتيعابية القصوى المســموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
مناســبة للنفايــات الطويلــة (ماصة ،الكانوال)
يمكــن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باســتخدام الدعامــات البالســتيكية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
313 mm

االرتفاع الكلي
363 mm

العرض × الطول

205 mm × 205 mm

a

 9/5لتر
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
 GS1كود

6260807501399

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 9/5

يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
تمتلك توازن عالي (بسبب المقطع العرضي الكبير)
يمكن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باستخدام الدعامات البالستيكية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
240 mm

االرتفاع الكلي
290 mm

العرض × الطول

239 mm × 239 mm

a

 11/5لتر
سهولة تركيب الغطاء على الجسم
تمتلـك قفـل غطاء ضغطـي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
 GS1كود

6260807501412

a

كود حاوية األدوات الحادة
Ra 11/5

القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
تمتلك توازن عالي (بسبب المقطع العرضي الكبير)
مناسبة للنفايات الطويلة (ماصة ،الكانوال)
يمكن تركيبه على القضبان العمودية او الجدران
باستخدام الدعامات البالستيكية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
289 mm

االرتفاع الكلي
339 mm

العرض × الطول

239 mm × 239 mm
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 15لتر
تمتلك فتحات واسعة للتخلص من النفايات
لكبيرة
تمتلك قفل غطاء لولبي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
 GS1كود

6260807500095

كود حاوية األدوات الحادة
Rb 15

قدرة استيعابية عالية ،مناسبة للمراكز ذات
النفايات الكثيرة
تمتلك توازن عالي (بسبب المقطع العرضي
الكبير)
سهولة ترتيبها وتخزينها (بسبب المقطع العرضي
المستطيل)
االرتفاع الجسم
200 mm

االرتفاع الكلي
235 mm

العرض × الطول

250 mm × 250 mm

39

b

 22لتر
تمتلك فتحات واسعة للتخلص من النفايات
الكبيرة
تمتلك قفل غطاء لولبي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
 GS1كود

6260807500101

كود حاوية األدوات الحادة
Rb 22

تمتلك جسم مقاوم للثقب
قدرة استيعابية عالية ،مناسبة للمراكز ذات
النفايات الكثيرة
تمتلك توازن عالي (بسبب المقطع العرضي الكبير)
سهولة ترتيبها وتخزينها (بسبب المقطع العرضي
المستطيل)
االرتفاع الجسم
295 mm

االرتفاع الكلي
330 mm

العرض × الطول

250 mm × 250 mm

b

 25لتر
تمتلك فتحات واسعة للتخلص من النفايات
الكبيرة
تمتلك قفل غطاء لولبي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
 GS1كود

6260807500118

كود حاوية األدوات الحادة
Rb 25

تمتلك جسم مقاوم للثقب
قدرة استيعابية عالية ،مناسبة للمراكز ذات
النفايات الكثيرة
تمتلك توازن عالي (بسبب المقطع العرضي الكبير)
سهولة ترتيبها وتخزينها (بسبب المقطع العرضي
المستطيل)
االرتفاع الجسم
335 mm

االرتفاع الكلي
370 mm

العرض × الطول

250 mm × 250 mm

b

حاويات األدوات الحادة والسالمة

C
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plus

d

c

 1/5لتر()C plus

plus

تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
إمكانية وضعها على صحن إبر الحقن
والضمادات (الصفحة )47
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49

خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
 GS1كود

6260807502839

االرتفاع الجسم
140 mm

كود حاوية األدوات الحادة
C plus 1/5

االرتفاع الكلي
152 mm

القطر
ф 105 mm

 2لتر()C plus

plus

خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
 GS1كود

6260807502846

كود حاوية األدوات الحادة
C plus 2

القصوى المسموح به
تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
170 mm

االرتفاع الكلي
180 mm

القطر
ф 111 mm

 3لتر()C plus

plus

خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
 GS1كود

6260807502785

كود حاوية األدوات الحادة
C plus 3

القصوى المسموح به
تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49
االرتفاع الجسم
165 mm

االرتفاع الكلي
190 mm

القطر
ф 144 mm
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 5لتر()C plus
تمتلك حامل غطاء (في وضع مفتوح)
تمتلك ضامن لسهولة فتح الغطاء بعد القفل
المؤقت
تمتلك جسم مقاوم للثقب
مناسبة للنفايات الطويلة (ماصة ،الكانوال)
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49

تمتلك قفل غطاء ضغطي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)

تمتلك مقبض للنقل اآلمن
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
 GS1كود

6260807502792

كود حاوية األدوات الحادة
C plus 5

االرتفاع الجسم
325 mm

االرتفاع الكلي
345 mm

41

القطر
ф 124 mm
plus

 0/5لتر
خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف والمراكز
المتنقلة
يمكن استخدامها في الحقن واللقاحات المتنقلة
تمتلك قفل غطاء ضغطي  -لولبي ذو مرحلتين
(قفل مؤقت ودائم)
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
 GS1كود

6260807500026

كود حاوية األدوات الحادة

لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
إمكانية وضعها في الحقائب الطبية ،صحن
أخذ العينات ونقل العينات ،وصحن إبر الحقن
والضمادات الكبير والصغير (الصفحة  47و )84

االرتفاع الجسم
116 mm

Cd 0/5

االرتفاع الكلي
143 mm

القطر
ф 75 mm

d

 1/5لتر
خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف والمراكز
المتنقلة
يمكن استخدامها في الحقن واللقاحات
المتنقلة
تمتلك قفل غطاء ضغطي  -لولبي ذو مرحلتين
(قفل مؤقت ودائم)
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
 GS1كود

6260807500033

كود حاوية األدوات الحادة
Cd 1/5

لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
إمكانية وضعها في صحن إبر الحقن والضمادات
الكبير (الصفحة )74
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
140 mm

االرتفاع الكلي
172 mm

القطر
ф 105 mm

d

 2لتر
خفيفة الوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف والمراكز
المتنقلة
تمتلك قفل غطاء ضغطي  -لولبي ذو مرحلتين
(قفل مؤقت ودائم)
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
 GS1كود

6260807500040

كود حاوية األدوات الحادة
Cd 2

لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49

االرتفاع الجسم
170 mm

االرتفاع الكلي
200 mm

القطر
ф 111 mm

d

حاويات األدوات الحادة والسالمة
 3لتر
خفيفة االلوزن وقابلة للحمل بسهولة
يمكن استخدامها في سيارات اإلسعاف والمراكز
المتنقلة
تمتلك قفل غطاء ضغطي  -لولبي ذو مرحلتين
(قفل مؤقت ودائم)
تمتلك قبضة مريحة لسهولة الحمل
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
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d

 GS1كود

6260807500057

كود حاوية األدوات الحادة

لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49
االرتفاع الجسم
165 mm

Cd 3

االرتفاع الكلي
192 mm

القطر
ф 144 mm

 5لتر
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
مناسبة للنفايات الطويلة (ماصة ،الكانوال)
يمكن تركيبه على الجدران باستخدام الدعامات
المعدنية (الصفحة )49

تمتلك قفل غطاء ضغطي  -لولبي ذو مرحلتين
(قفل مؤقت ودائم)
تمتلك قبضة مريحة لسهولة الحمل
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية

d

 GS1كود

6260807500064

االرتفاع الجسم
325 mm

كود حاوية األدوات الحادة
Cd 5

االرتفاع الكلي
350 mm

القطر
ф 124 mm

 7لتر
تمتلك قفل غطاء لولبي ذو مرحلتين (قفل مؤقت
ودائم)

تمتلك قبضة مريحة لسهولة الحمل
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر

c

 GS1كود

6260807500071

كود حاوية األدوات الحادة
Cc 7

يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
تمتلك توازن عالي (بسبب المقطع العرضي الكبير)

االرتفاع الجسم
165 mm

االرتفاع الكلي
195 mm

القطر
ф 218 mm

 12لتر
تمتلك قفل غطاء لولبي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)

تمتلك قبضة مريحة لسهولة الحمل
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر

c

 GS1كود

6260807500088

كود حاوية األدوات الحادة
Cc 12

يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
تمتلك جسم مقاوم للثقب
تمتلك توازن عالي (بسبب المقطع العرضي الكبير)

االرتفاع الجسم
280 mm

االرتفاع الكلي
304 mm

القطر
ф 202 mm
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 0/08لتر (جيبي)
منتج مثالي لألشخاص الذين يعانون من مرض
السكري في جميع مجاالت العمل والسفر ...
خفيفة الوزن وسهلة الحمل
يمكن وضعها في الجيوب وحقائب اليد
سهل االستعمال وآمن
تمتلك قفل غطاء سحاب ذو مرحلتين (قفل
 GS1كود

6260807502273

مؤقت ودائم)
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر (وخاصة إبر األنسولين)
تمتلك جسم مقاوم للثقب
مختلفة األلوان

كود حاوية األدوات الحادة
P 0/08

االبعاد(االرتفاع × العرض × الطول)

۹۶ mm × ۲۵ mm × ۵۶ mm

 0/3لتر (جيبي)
تحتل مساحة قليلة
خفيفة االلوزن وسهلة الحمل
يمكن وضعها في الجيوب ،الحقائب الطبية
وصحن أخذ العينات ونقل العينات (الصفحة )84
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
 GS1كود

6260807500019

كود حاوية األدوات الحادة
P 0/3

تمتلك قفل غطاء لولبي ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
يتضمن األخاديد المدمجة في فتحات األغطية
لسهولة إزالة رؤوس اإلبر (وخاصة إبر األنسولين)
تمتلك جسم مقاوم للثقب

االرتفاع الجسم
125 mm

االرتفاع الكلي
150 mm

العرض × الطول

85 mm × 35 mm

حاويات األدوات الحادة والسالمة

XL
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حاويات األدوات الحادة  26/3( XLلتر)
لديها فوهة كبيرة وبنية مناسبة لجمع النفايات
الحادة واألدوات الكبيرة والطويلة (القسطرة ،أداة
التنظير ،ماصة  ،وما إلى ذلك)
يحتوي على خط العالمة للقدرة االستيعابية
القصوى المسموح به
 GS1كود

6260807501443

كود حاوية األدوات الحادة
XL 26/3

تمتلك قفل غطاء سحاب ذو مرحلتين (قفل
مؤقت ودائم)
تمتلك جسم مقاوم للثقب
القدرة على الوقوف بشكل مستقيم وأفقي
إمكانية االستخدام على العربة (صفحة )46
ابعاد الفوهة

173 mm × 100 mm

االبعاد(االرتفاع × العرض × الطول)

660 mm × 190 mm × 230 mm

www.medpip.com
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فتاحة أمبول )(Ampoule Opener
الكسر اآلمن لرؤوس األمبوالت الزجاجية
ً
خاصة
في معظــم التدابير المختبريــة والعالجية،
الشــكل األكثر شيوعً ا ألخذ األدوية ،وهو الحقن،
يتــم التعامــل مع المخلفــات الحــادة والقاطعة.
لذلــك ،إذا لم يتــم األمتثال لمتطلبات الســامة،
يمكــن اعتبــار هــذه العمليــة خطيــرة إذا أصيب
العاملون الصحيــون .فتاحة األمبوالت عبارة عن

 GS1كود

6260807500804
6260807500811

الطراز
S
M

أداة ذات اســتعمال لمرة واحدة وبسيطة وفعالة
لكســر رأس األمبــول بشــكل آمــن ونقــل الجزء
المكســور بشــكل آمن إلى صندوق األمان .األداة
مصنوعــة مــن مــادة البولــي بروبيليــن ويأتي في
نموذجين صغير (  )Sو متوســط ( .)M

اآلمبول المناسب
1 - 4 ml
5 - 10 ml

االرتفاع

27 mm
30 mm

العدد داخل العلبة

100
100

حاويات األدوات الحادة والسالمة
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عربة حاويات األدوات الحادة XL

)(Trolley for Sharps Container XL model
لوضع حاويات األدوات الحادة  XLواقفة ونقلها
تــم تصميــم عربــة حاويــات األدوات الحــادة  XLيســهل التخلص من جميع أنــواع النفايات ،خاصة
لوضــع حاويــات األدوات الحــادة واقفــة ونقلهــا النفايــات الطويلة مثــل القســطرة ،أدوات التنظير،
بأمــان .إن اســتخدام هذا المنتج فــي وضع الوقوف الماصات .....إلخ.
 GS1كود

6260807502402

حاوية األدوات الحادة المناسبة
XL

االبعاد (االرتفاع × العرض × الطول)

۵۰۰ mm × ۲۴۰ mm × ۹۲۰ mm

www.medpip.com
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صحن ابر الحقن والضمادات

Injection and Dressing Tray
ترتيب ونقل مستلزمات الحقن والضمادات

صحــن ابــر الحقــن والضمــادات  P.I.P.لترتيــب والضمــادات بأمــان .مــن مميــزات هــذا الصحــن،
ونقــل مســتلزمات الحقــن والضمــادات فــي المرا كــز وجــود مســاحة خاصــة لتناســب أحجــام مختلفــة
الطبيــة والمخبريــة .يمكــن اســتخدام هــذا المنتــج مــن حاويــات األدوات الحــادة.
لحفــظ المســتلزمات علــى الطاولــة وحمــل الحقــن
 GS1كود

الطراز

حاوية األدوات الحادة المناسبة

االبعاد (االرتفاع × العرض × الطول)

6260807502457

صغير

RC plus 2، 3
Cd 0.5

۳۵۰ mm × ۲۴۷ mm × ۴۳ mm

6260807502464

كبير

RC plus 2، 3
 C plus 1.5و Cd 0.5 ،1.5

۳۹۰ mm × ۲۹۰ mm × ۴۰ mm

حاويات األدوات الحادة والسالمة
القاعدة المعدنية المكتبية لحاويات األدوات الحادة RC plus

Metal Inclined Table-Support for Sharps Containers Model RC plus
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حمل حاوية األدوات الحادة على الطاولة
يتضمن الصقات لتثبيت القاعدة على الطاولة
 GS1كود

6260807502440

حاوية األدوات الحادة المناسبة
RC plus 6 ، 7

القاعدة المعدنية لحاويات األدوات الحادة ( RC plusصغير)
)Metal Bracket for Sharps Containers Model RC plus (small
تثبيت حاويات األدوات الحادة على الدعامة العمودية والجدار
 GS1كود

6260807502426

حاوية األدوات الحادة المناسبة
RC plus 2 ، 3

القاعدة المعدنية لحاويات األدوات الحادة ( RC plusكبير)

)Metal Bracket for Sharps Containers Model RC plus (large

تثبيت حاويات األدوات الحادة على الدعامة العمودية والجدار
 GS1كود

6260807502433

حاوية األدوات الحادة المناسبة
RC plus 4 ، 5 ، 6 ، 7

القاعدة البالستيكية لحاويات األدوات الحادة RC plus
Plastic Bracket for Sharps Containers Model RC plus
تثبيت حاويات األدوات الحادة على الدعامة العمودية واالفقية ،العربة والجدار
 GS1كود

6260807502419

حاوية األدوات الحادة المناسبة
RC plus 2 ، 3 ، 4 ، 5

www.medpip.com
القاعدة المعدنية لحاويات األدوات الحادة
Metal Bracket for Sharps Containers
تثبيت حاويات األدوات الحادة على الجدران او السطوح المماثلة
تم تصميم القاعدة المعدنية لحاويات األدوات الحادة في نموذجين مختلفين لحاويات األدوات
الحادة  3،2 ،1/5و  5لتر  Cdو  3، 2، 1/5و  5لتر  .C plusوهي مصنوعة من معدن متين
ويمكن تركيبها على الجدران.
 GS1كود

6260807500675
6260807500682

حاوية األدوات الحادة المناسبة
طراز و  / Cd 3, 5و C plus 3, 5
طراز  Cd 1.5, 2و C plus 1.5, 2

القاعدة البالستيكية لحاويات األدوات الحادة Ra

Plastic Bracket for Sharps Containers model Ra

تثبيت حاويات األدوات الحادة على الدعامات العمودية والجدران
تــم تصميم القاعدة البالســتيكية لحاويات األدوات الحــادة لجميع حاويات األدوات الحادة
من طراز .Raالقاعدة البالستيكية لحاويات األدوات الحادة من شركة  P.I.P.يمكن تركيبها
علــى الجدران باإلضافــة إلى التركيب على الدعامات .مقاومة لألحمــاض والمواد الكيميائية
األكثر شيوعً ا في المختبرات كما أنه قابل للتعقيم بواسطة األتوكالف.
 GS1كود

6260807501450

حاوية األدوات الحادة المناسبة
جميع طرازات Ra

االبعاد(العرض × الطول)
90 mm × 30 mm
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معدات أخذ العينات

تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری
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معدات أخذ العينات
Sampling Instruments

معدات أخذ العينات

 53عاصبة تثبيت الوريد
 53عاصبة اخذ عينات الدم
 54لوح تشريح االنسجة
 54قوالب االنسجة ذات االستعمال لمرة واحدة
 55كاسيت معالجة االنسجة
 55كبسولة االنسجة المعدنية
 56األنابيب المخبرية CBC
 56األنابيب المخبرية العادية
 56أغطية األنابيب ذات الشفة (الكابات)
 57األنابيب المخروطية
 57األنابيب مستديرة القاع
 57حاويات العينات ذات الملعقة
 58خزائن ملفات تخزين الشرائح ،كاسيت األنسجة ،وقوالب األنسجة
 58عربة نقل خزائن الملفات المعدنية
 59حاوية جمع عينة البول على مدار  24ساعة
 59حاوية عينة البراز ذات الملعقة
 60ماصات باستور المدرجة
 60ماصات باستور اكسترا
 61ماصات باستور متغيرة الفقاعة
 61الملعقة المكشطة البالستيكية
 62حلقة التطعيم والنشر
 62حلقة التطعيم القياسية المعدنية
 62حلقة التطعيم القياسية البالستيكية
 63حامل حلقة التطعيم
 63الناشر الكروي الشكل
 63الناشر التائي  Tالشكل
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یفتح بید واحدة
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عاصبة تثبيت الوريد )(Fix Vein Tourniquet
سهولة اخذ عينات الدم الوريدية ومنع انزالق الوريد
تتمثـل إحـدى المشـكالت التـي يواجههـا
العاملـون الصحيـون بانـزالق االوعيـة الدمويـة
للمريـض وذلـك غال ًبـا عنـد أخـذ عينـات الـدم
أوعنـد الحقـن الوريـدي للمريـض ،وخاصـة فـي
كبـار السـن أو األطفـال .عاصبـة تثبـت الوريـد
مـن شـركة  P.I.P.مصمـم للحفـاظ علـى الوريـد
ثاب ًتـا أثنـاء اخـذ عينـات الـدم أو الحقـن الوريـدي
ومنـع انـزالق الوريـد .بسـبب انحنـاء الموجـود في
تصميـم عاصبـة التثبيـت الوريـدي ،ال يتـم منـع
تدفـق الـدم فـي الوعـاء الدمـوي وال يتـم تنشـيط
نظـام التخثـر ،كمـا هـو الحـال فـي االحزمـة
 GS1كود

العاديـة ،وبالتالـي فـإن إغلاق عاصبـة تثبيـت
الوريـد ليـس لـه تأثيـر علـى نتائـج اختبـارات
التخثـر باإلضافـة إلـى ان منطقـة اخـذ العينـة
تحتـوي علـى اقـل كميـة مـن الحمـاض .عاصبـة
تثبيـت الوريـد مـن شـركة  P.I.P.ذو قفـل ويفتح
فقـط بضغطـة زر .يتكـون جسـم وأجـزاء عاصبـة
التثبيـت الوريـدي مـن  ABSو  POMوهـي
متينـة وذات جـودة عاليـة .الشـريط قابـل للغسـل
وليـن وصديـق للبشـرة وخالـي مـن المطـاط وال
يتجمـع تحتـه الجلـد عنـد الفتـح واإلغلاق.

الطول الشريط
۴۵۰ mm

6260807501481

عرض الشريط
25 mm

عاصبة اخذ عينات الدم )(Tourniquet
سهولة اخذ عينات الدم الوريدية
تصميم عاصبة اخذ عينات الدم من شــركة P.I.P.
(المؤلــف من قفل وشــريط) يجعله مميزا عن باقي
االحزمــة االخــرى .لقــد تم تصميــم هــذا المنتج
بطريقــة حيث يمتلك قفل ويفتح فقط بضغطة زر.
يتكون جســم وأجزاء عاصبــة اخذ عينات الدم من
 ABSو  POMوهــي متينــة وذات جــودة عالية.

الشــريط قابل للغســل ولين وصديق للبشرة وخالي
مــن المطــاط وال يتجمع تحتــه الجلد عنــد الفتح
واإلغالق .يتوفر عاصبة اخذ عينات الدم بقياســين
مختلفيــن احداهمــا لكبار الســن واالخــر لالطفال
وتتوفر ايضا بألوان مختلفة.

الطراز كبيرسال
 GS1كود

6260807500576
6260807500828
6260807503461

الطراز

الكبار
االطفال
االطفال

الطول الشريط
500 mm
330 mm
330 mm

عرض الشريط
25 mm
13 mm
13 mm

العدد داخل العلبة

1
1
2

یفتح بید واحدة

الطراز اطفال

معدات أخذ العينات

تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری

لوح تشريح االنسجة )(Dissecting Board
قطع األنواع المختلفة من االنسجة بدقة وسرعة عالية
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لـوح تشـريح االنسـجة مـن شـركة  P.I.P.لديهـا
العديـد مـن المزايـا عـن االلـواح العاديـة االخـرى،
والتـي غالبـا مـا تكـون مصنوعـة مـن الزجـاج أو
المعـدن أو البالسـتيك .تدفـق السـوائل علـى اللوح،
وفقـدان حـدة الشـفرات ،والتـورم ،واالنحنـاء مـع
مـرور الوقـت مـن المشـكالت الشـائعة فـي االلـواح
االخـرى ،وقـد تـم حـل جميـع هـذه المشـكالت في
لـوح  P.I.P.للقيـاس بدقـة وقـص النسـيج علـى
اللـوح ،يوجـد علـى وجـه اللـوح محـاور المعايـرة

والمسـتطيالت الشـبكية والدوائـر ذات األقطـار
المختلفـة بحيـث ال تكـون هنـاك حاجـة لتحريـك
العينة أو اسـتخدام المسـطرة لقياس أبعاد النسـيج.
تمنـع أخاديـد الصـرف الموجـودة حـول اللـوح
السـائل مـن التدفـق داخـل أو خـارج اللـوح .لـوح
تشـريح األنسـجة مصنوعـة من البولـي إيثيلين عالي
الكثافـة ( ،)HDPEوالـذي يقـاوم معظم األحماض
والمـواد الكيميائيـة فـي المختبـرات ويمكن غسـلها
وتعقيمهـا.
*أبدا استخدام الزیلین لتنظیف مجلس تشریح ،ألنها
سوف تمحو طباعة.

خطوط القياس:
الطول المحور االفقي  20سنتيمتر ( 8اينج)
الطول المحور العامودي  15سنتيمتر ( 6اينج)
1
 5اينج)
الى
 6دوائر من قطر  4مل الى  14مل (  8اينج 8
مستطيل شبكي ذو االبعاد  5مل ( 30 × 40مل)
 GS1كود

االبعاد

320 mm × 280 mm × 10 mm

6260807500781

قوالب االنسجة ذات االستعمال لمرة واحدة
صنع القوالب وتجهيز بلوكات االنسجة
يتـم تصنيـع قوالب االنسـجة ذات االسـتخدام مرة
واحدة من شـركة  P.I.P.في  6طرز مختلفة وهي
عـال وال تلتصـق بالبارافيـن،
تتميـز بتبـادل حـراري
ٍ
ممـا يلغـي العمليـة المكلفـة لتنظيـف القوالـب
المعدنيـة المتكـررة .تعمـل الحـواف المنحنيـة
والسـطح الداخلـي األملـس والناعـم علـى تسـهيل
فصـل كتلـة البارافيـن وتحسـين عمليـة التشـكيل.
تقلـل الجـدران الجانبيـة المرتفعـة لهـذه القوالـب
 GS1كود

6260807502013
6260807501993
6260807501979
6260807502006
6260807502020
6260807502242

الطراز
PIP-07
PIP-15
PIP-24
PIP-30
PIP-37
PIP-30M

مـن احتمـال تدفـق الفائـض مـن البارافيـن الـى
خـارج القالـب أثنـاء صـب القالـب ،واألبعـاد
والحـواف المعياريـة لهـذا القالـب مناسـبة لمعظـم
بلـوكات معالجـة األنسـجة .تتمثـل قيمـة ومزايـا
قوالـب االنسـجة مـن شـركة  P.I.P.في أنـه يمكن
اسـتخدامها مـرة واحـدة دون أي قلـق ،فـي حيـن
أن قوتهـا الهيكليـة عاليـة بمـا يكفـي بحيـث يمكن
اسـتخدامها عـدة مـرات.

االبعادالتجاويف الداخلية

7 mm × 7 mm × 6 mm
15 mm × 15 mm × 6 mm
24 mm × 24 mm × 6 mm
30 mm × 24 mm × 6 mm
37 mm × 24 mm × 6 mm
۳۰ mm × ۲۰ mm × ۱۲ mm

االبعادالخارجية

50 mm × 37 mm × 11 mm
50 mm × 37 mm × 11 mm
50 mm × 37 mm × 11 mm
50 mm × 37 mm × 11 mm
50 mm × 37 mm × 11 mm
55 mm × 39 mm × 18 mm
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كاسيت معالجة االنسجة )(Tissue Cassette
الحفاظ على عينات األنسجة أثناء التحضير والقولبة واألرشفة
كاســيت معالجة االنسجة من شــركة  P.I.P.ذو استعمال مرة واحدة ،باإلضافة
إلى مقاومتها  %100لجميع المحاليل الموجودة في مختبرات علم األنسجة ،فأنها
تبقي العينة مغمورة تماما في السائل .سطح قطري  45درجة موجود في الجزء
األمامي من البلوك مخصص ً
أيضا لكتابة معلومات أو رمز للنسيج .باإلضافة إلى
ذلك ،يساعد التلوين المتنوع لهذا المنتج على تنظيم وترتيب العينات.
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مقاوم للمذيبات الشائعة في مختبرات علم األنسجة
قابلية الغمر الكامل في السوائل
مناسبة لوضع الملصقات بواسطة الجهاز
مصنوعة من بوليمر األسيتال عالي الكثافة

كاسيت معالجة االنسجة ذو غطاء
غطاء مفصلي مع امكانية الفتح والغلق عدة مرات وذات تركيب وقفل متين
تمتلك  124اخدود على سطح القاعدة والغطاء
 GS1كود

6260807501139

االبعاد

41 mm × 29 mm × 6 mm

العدد داخل العلبة

500

كاسيت معالجة االنسجة بدون غطاء
يمتلك طرازين احداهما ذو  62تجاويف مربعية الشكل واآلخر ذو  34تجاويف
دائرية الشكل
o

 GS1كود

6260807501573

االبعاد

41 mm × 29 mm × 6 mm

العدد داخل العلبة

100

كبسولة االنسجة المعدنية

)(Stainless Steel Tissue Capsule
حفظ وتجهيز االنسجة الخلوية

تتكون الكبسولة من الفوالذ المقاوم للصدأ وقابل للتعقيم بواسطة االتوكالف.
علــى أرضية وغطاء هذه الكبســولة ،يوجد العديد من الثقوب لتســهيل تدفق
السائل داخلها .غطائها من النوع الضاغط مع  3مشابك الحكام اغالق الغطاء.
كبســولة األنســجة المعدنيــة مقاومة لمعظم األحمــاض والمــواد الكيميائية
الموجودة عادة في المختبرات.
 GS1كود

6260807500323

االبعاد(القطر × االرتفاع)
10 mm × ф 38 mm

العدد داخل العلبة

10
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معدات أخذ العينات

تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری

األنابيب المخبرية CBC

)(CBC Tube

حفظ العينات المخبرية مع تعيين حجم العينة
أنابيب  CBCالمصنعة من قبل شركة  ،P.I.P.ذات
االستعمال لمرة واحدة وخالية من أي مواد مضادة
للتخثر ،متوفرة في نوعين احداهما مصنوعة من
البوليسترين واالخرى مصنوعة من البولي بروبيلين.
كما يوجد نوعين من االغطية احداهما قبعية الشكل
(مصنوعة من البولي إيثيلين) واالخرى من النوع
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5 ml
4 ml
2/5 ml

2 ml

الضاغط (مصنوعة من البولي بروبلين) .هيكليا ،فإن
قاعدة األنبوب مسطحة وهذه يأمن استقرارها على
السطوح المستوية .واحدة من المزايا الرئيسية لهذه
األنابيب هي امتالكها التدرج ،وتظهر هذه الدرجات
بشكل تخطيطي في أسفل الصورة.

 GS1كود

نوع الغطاء

السعة

النوع

6260807502112

ضاغط

5 ml

البولي بروبلين

6260807502129

قبعي

5 ml

البوليسترين

6260807500460

ضاغط

5 ml

البولي بروبلين

االبعاد

القطر الخارجي للفوهة φ 2/16 mm :
االرتفاع 54 mm:
القطر الخارجي للفوهة φ 2/16 mm :
االرتفاع 54 mm:
القطر الخارجي للفوهة φ 2/16 mm :
االرتفاع 54 mm:

العدد داخل العلبة

400
200
200

األنابيب المخبرية العادية

for PP

)(Simple Test Tube

حفظ وحمل العينات المخبرية
هــذه األنابيــب مصنوعة مــن مادة البولــي بروبيلين األحمــاض والمــواد الكيميائيــة في المختبــر .تأتي
الشــفاف ،وهي ذات اســتعمال لمــرة واحدة ويمكن أنابيــب االختبار العادية فــي حجمين مختلفين ،مع
اســتخدامها لحفــظ ونقــل مجموعــة متنوعــة مــن غطاء (الضاغط والقبعي) وبدون غطاء.
العينــات .أنابيــب االختبــار هــذه مقاومــة لمعظــم
 GS1كود

غطاء ضغط غطاء قبعي

6260807500422
6260807500439
6260807500446
6260807500453
6260807503478

السعة ()ml
7
9
7
9
9

االبعاد(االرتفاع × القطر)
ф12 mm × 100 mm
ф16 mm × 100 mm
ф12 mm × 100 mm
ф16 mm × 100 mm
ф16 mm × 100 mm

النوع  -نوع الغطاء

 - PPضاغط
 - PPضاغط
 - PEقبعي

العدد داخل العلبة

200
200
200
200
200

أغطية األنابيب ذات الشفة (الكابات)

for PP

)(Winged Cap for Test Tubes

منع تسرب وتبخر محتويات أنابيب االختبار

ф16 mm

ф13 mm

ф12 mm

أغطية األنابيب ذات الشفة مصنوعة من مادة البولي
إثيلين ( )PEوتتوفر في ثالثة نماذج لالستخدام مع
أنابيــب ذات األقطار مــن  12و  13و  16ملم .تضمن
الحافتــان المرنتــان المتضمنتــان في هــذه االغطية
مقاومة التسرب ،والمسافة المناسبة بينهما بالنسبة
 GS1كود

العددداخلالعلبة

6260807502952

۲۰۰

6260807503409

۲۰۰

6260807502976

۲۰۰

للعينــات المماثلــة تزيد مــن اآلمان لعدم التســرب
وتبخــر العينــة .التصميــم الهاللــي ألســفل األغطية
يمنعهــا مــن االلتصاق بالعينــة .تأتي هــذه األغطية
فــي مجموعة متنوعة من األلوان ،مما يتيح ســهولة
تصنيف العينات واستخدام أنظمة الترميز اللوني.
األنابيب المناسبة

أنابيب األختبار ،أنابيب الطرد المركزي ،الكويب المخبري
ذو قطر  12×75 ،12×100( 12mmوغيره)
أنابيب األختبار ،أنابيب الطرد المركزي ،الكويب المخبري
ذو قطر  13×100( 13mmو غيره)
أنابيب األختبار ،أنابيب الطرد المركزي ،الكويب المخبري
ذو قطر  16×100( 16mmوغيره)

نوع الغطاء

الطراز

ضغطي

صغير

ضغطي

متوسط

ضغطي

كبير
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األنابيب المخروطية
)(Conical Tube

حفظ العينات المخبرية واالستخدام في جهاز الطرد المركزي
تصنع هذه األنابيب ذات االستخدام لمرة واحدة من مادة
البولي بروبيلين الشفاف والقسم السفلي منها على شكل
مخروطي .تم تصميم األنابيب المتدرجة المخروطية في
حجمين بسعة  15مل (متدرجة والتدرج يصل إلى  12مل)
و  50مل لحفظ العينة وكذلك استخدامها في أجهزة الطرد
المركزي لقوة تصل الى ( 6500 g)RCFويمكن تعقيمها
 GS1كود

6260807501191
6260807501207

السعة
15ml
50ml

التدرج
0/5ml
2/5ml

بواسطةاالتوكالفكماأنهاقادرةعلىتحملدرجاتالحرارة
المنخفضة جدا (مقاومة للتجميد) .أغطية هذه األنابيب
من النوع اللولبي .األنابيب المخروطية مقاومة لمعظم
األحماضوالموادالكيميائيةفيالمختبراتويمكنتوفير
األغطيةفيمجموعةمتنوعةمناأللوان.
االرتفاع
120mm
117mm
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القطر الخارجي للفوهة العدد داخل العلبة
ф 17 mm
100
ф 29 mm
50

األنابيب مستديرة القاع

)(Round Bottom Tube
حفظ العينات المخبرية

األنابيــب مســتديرة القــاع مــن شــركة  P.I.P.ذات
االستعماللمرةواحدةومصنوعةفينموذجيناحداهما
شــفاف ومصنــوع من مــادة البوليســترين واالخر غير
شــفاف ومصنوع من مادة البولــي بروبيلين ،والنموذج
الشفاف قابل للتعقيم بأشعة جاما ويتم تعقيم نموذج
غيرالشفاف بواسطة األوتوكالف وكذلككال النموذجين
قابلين للتعقيم بواسطة غازأكسيد اإليثيلين .تستخدم
 GS1كود

6260807501467
6260807501474

الطراز

شفاف
غير شفاف

النوع
PS
PP

هــذه األنابيــب على نطاق واســع فــي إجــراء اختبارات
المقايسة المناعية ( )EIA ، RIA ، ...ويمكن استخدامها
في مجموعة متنوعة من المجاالت مثل تخزين العينات
وترقيقها.يتماختيارأبعادهذهاألنابيبوتصميمهابحيث
يمكن إدخالها مباشــرة في العديد مــن األجهزة وبذلك
المستخدم لم يعد بحاجة إلى استبدالها فيكل مرة ،مما
يمنع من انسكاب العينات وفقدانها أثناء النقل.
السعة

5ml
5ml

االبعاد(االرتفاع ×القطر) العدد داخل العلبة
ф 12mm × 75mm
500
ф 12mm × 75mm
500

for PP

حاويات العينات ذات الملعقة

)(Specimen Container with Spoon
اخذ العينات وحفظ انواع العينات المختلفة
حاويات العينــات ذات الملعقة وذات االســتعمال
لمــرة واحدة فقــط من شــركة  P.I.P.مصنوعة من
مادة البولي بروبيلين بسعة  15مل و بعمق  51مل،
مناسبة لتخزين ونقل العينات المختلفة مثل :أنواع
األنســجة ،إفرازات الغشــاء المخاطي ،النطاف.......
إلخ .لتســهيل فرز العينات ،يكون هذا المنتج ملو ًنا
 GS1كود

6260807501054

ويتوفــر بألوان مختلفة ويمكن لموظفي المختبرات
تعيين لون موحد لكل نوع من العينات .غطاء هذا
األنبــوب لولبي ومضــاد للتســرب والملعقة متصلة
بالغطــاء .األنبوب قابل للتعقيم بواســطة االتوكالف
ومقــاوم لمعظم األحماض والمــواد الكيميائية في
المختبر.

السعة االرتفاع مع الباب االبعاد(قطر الفوهة×عمق األنبوب) الطول الملعقة العدد داخل العلبة
1000
45mm
51 mm × ф 20 mm
68 ml
15ml

معدات أخذ العينات

تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری

خزائن ملفات تخزين الشرائح ،كاسيت األنسجة ،و قوالب
األنسجة
تنظيم آمن وأرشفة انواع العينات المختلفة
في اقســام علم االمراض في المستشــفيات
واالقســام المختلفــة مــن المختبــرات،
مــن المهــم جــدا فحــص أو إعــادة تحضيــر
عينــة مــن كتلــة نســيجية معينــة ،لتنظيــم
العينــات وحفظهــا والحفــاظ عليهــا لمــدى
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نظــرا لضــرورة وحساســية
زمنيــة طويلــة.
ً
اســترداد العينــة لدراســتها تتمتــع ملفــات
تخزيــن الشــرائح مــن شــركة  P.I.P.علــى
جميــع هــذه الميــزات التاليــة.

مقاوم للرطوبة مقارنة بالنماذج المعدنية
مقاوم للعفن مقارنة بالنماذج الخشبية
انخفاض الوزن بالمقارنة مع النماذج المعدنية
عدد االدراج كبير جدا مع ترقيم لتسهيل استرجاع العينات
القدرة على وضع عدد كبير من الملفات معً ا
عدم وجود حواف حادة وخطرة لتجنب اإلصابة
سهولة حركة الدرج
تال تسبب اي اضرار للشرائح (بسبب األخاديد المنظمة)
مصنوعة من ABS

ملف تخزين الشرائح
حفظ واالرشفة اآلمنة للشرائح ذات القياس  76 × 26ميلي متر
عدم االضرار بالشرائح (لوجود االخاديد المنظمة)
 GS1كود

السعة

 1200شريحة

6260807502303

االبعادالخارجية ()mm

۵۱۰× 458 × ۱۳۰

ملف قوالب االنسجة
حفظ وارشفة األنواع المختلفة لقوالب االنسجة
 GS1كود

6260807502280

السعة

 500قالب نسيجي*

االبعادالخارجية ()mm

۵۱۰× 458 × ۱۳۰

*هذا العدد بالنسبة لقوالب االنسجة ذات الضخامة  1/5سنتيمتر

ملف كاسيتات معالجة االنسجة
حفظ وارشفة كاسيتات معالجة االنسجة القياسية
 GS1كود

6260807502297

السعة

 1512بلوك معالجة انسجة

االبعادالخارجية ()mm

۵۱۰× 458 × ۱۳۰

عربة نقل خزائن الملفات المعدنية
تنظیم و نقل ملفات تخزین الشرائح بسهولة P.I.P.

مصنوعة من المعدن مع طالء الدهان
لدیها عجالت للتحرک
 GS1كود

6260807502686

السعة

عدد  3او  5ملفات

االبعاد()mm
۵۵۰ × 450 × ۱۱۵۰
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حاوية جمع عينة البول على مدار  24ساعة
)(24-Hour Urine Collection Container

حفظ وقياس عينة البول على مدار  24ساعة
حاويات جمع عينات البول على مدار  24ساعة
من شركة  P.I.P.في نموذجين ،قصير و قائم،
مع سعات مختلفة ،النموذج القائم لشغل مساحة
أقل والنموذج القصير للثالجات منخفضة السالل.
تتوفر هذه الحاويات باللون البرتقالي (للتحليالت
الحساسة للضوء) وعديمة اللون.

حاويات جمع عينات البول على مدار  24ساعة
من شركة  P.I.P.مصنوعة من البولي ايثيلين.
تحتوي هذه الحاويات على غطاء كبير لسهولة جمع
العينة بواسطة المرضى وغطاء صغير لنقل العينات
بشكل مسيطر عليه إلى حاويات أصغر بواسطة
العاملين في المختبر دون إمكانية نثر العينة .تأتي
تتضمن مسطرة تدريج
تتضمن قبضة لسهولة الحمل
تتضمن غطاء حمل العينة ونقلها بصورة منفصلة
الحجم الطراز

 GS1كود

6260807500330
6260807501061
6260807501559
6260807501566
6260807501498
6260807501504
6260807501535
6260807501542

 2/5لتر
 3/5لتر
 2/5لتر
 3/5لتر
 2/5لتر
 3/5لتر
 2/5لتر
 3/5لتر

قصير
قصير
قصير
قصير
قائم
قائم
قائم
قائم

التدريج
()mm

250
250
250
250
100
100
100
100

قطر الفوهة
()mm
ф 75
ф 75
ф 75
ф 75
ф 75
ф 75
ф 75
ф 75

اللون

االبعاد()mm

العدد داخل
الكرتونة

بدون لون
بدون لون
برتقالي
برتقالي
بدون لون
بدون لون
برتقالي
برتقالي

۲۴۰ × ۱۱۵ × ۱۶۰
۲۴۰ × ۱۱۵ × ۲۰۰
۲۴۰ × ۱۱۵ × ۱۶۰
۲۴۰ × ۱۱۵ × ۲۰۰
۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۳۰
۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۹۰
۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۳۰
۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۹۰

30
36
30
36
48
40
48
40

حاوية عينة البراز ذات الملعقة

)(Stool Container with Spoon
حفظ وحمل عينات البراز

حاويـات عينـات البراز ذات االسـتعمال لمرة واحدة
مـن شـركة  P.I.P.مصممـة لسـهولة اسـتخدام
المريـض ومتوفـرة بسـعتين  15و  30مـل مـع غطاء
ضاغـط وغطـاء لولبـي .غطـاء وملعقـة العلبـة تصنـع
بطريقـة مدمجـة بحيـث ال يتـم إدراج الملعقـة فـي
وسـط الغطـاء ،ممـا يسـهل عـدم لمـس العينـة عند
 GS1كود

الطراز

 6260807500354صغير
 6260807500347كبير

أخـذ العينـات واالسـتخدام المريـح للملعقـة .تـم
تصميـم هيـكل العلبـة ً
أيضـا ليتم وضـع الملصقات
لتسـميته بسـهولة .يتـم إنتـاج علـب عينـات البـراز
ذات الملعقـة مـن شـركة  P.I.P.مـن مادتـي البولي
بروبيليـن أو البولـي إيثيليـن.

السعة االبعاد(قطرالفوهة×عمقالعلبة) الطول الملعقة نوع الغطاء العدد داخل الكرتونة
15 ml
ضاغط
22 mm
25 mm × ф 32 mm
3500
لولبي
32 mm
30ml
1600
32 mm × ф 40 mm
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ماصات باستور المدرجة

)(Graduated Pasteur Pipette
اخذ كميات ونقل كمية معينة من السوائل بين الحاويات

60

ماصـات باسـتور المدرجـة مـن شـركة  P.I.P.يتـم
تصنيعهـا بثالثـة أحجـام وقياسـات مختلفـة لتلبيـة
االحتياجـات المختلفـة وهـي مثاليـة الخـذ كميـات
مـن العينـات ذات الحجم الثابـت وتجهيز المثبتات
واأللـوان .هـذه الماصـات مصنوعـة مـن مـادة
 LDPEالخاملـة للسـوائل البيولوجيـة ومعظـم
األحمـاض ،وقابليتهـا للتفاعـل المنخفضـة تقلـل
مـن التصـاق السـطح الداخلـي للماصـة ويقلـل فـي
النهايـة مـن احتمـال فقـدان العينـات الثمينـة مـن
البروتيـن والخاليـا .تجـدر اإلشـارة إلـى أن هـذه

الماصـات قابلـة للتعقيـم بغـاز أكسـيد اإليثيليـن
وأشـعة جامـا .باإلضافـة إلـى ذلـك ،لحفـظ العينـة
يمكـن تجميـد الماصـة أو يمكـن تعريـض نهايـة
الماصـة للحـرارة واغالقهـا وبالتالـي تتحـول الـى
حاويـة مغلقـة .نقل حجـم معين من العينـة ،وإزالة
جـزء مـن العينـة ،والنقـل قطـرة قطـرة مـن السـائل
بيـن الحاويـات ،وإعـداد الشـرائح وإضافـة الكواشـف
 /المـواد الكيميائيـة هـي االسـتخدامات الرئيسـية
لهـذه الماصـات.

التدريج ()ml

قطر الفقاعة ( )mmالعدد داخل العلبة
400
ф 13
400
ф 11
400
ф 13

 GS1كود

6260807501214
6260807501511
6260807501528

السعة ()ml

1/5
2
3

الطول ()mm

140
154
161

0/25
0/5
0/5

ماصات باستور اكسترا

)(Extra Long Pasteur Pipette
أخذ العينات من النقاط الصعبة الوصول اليها والحاويات العميقة ذات الفتحات الضيقة
ماصات باستور اكسترا من شركة  P.I.P.يتم تصنيعها
بسعة متساوية في  3أحجام لتلبية االحتياجات
المختلفة .تشمل ميزات هذه الماصات سعتها
العالية والطول جسمها وقدرتها على الوصول الى
النقاط الصعبة الوصول والحاويات العميقة ،وخاصة
الحاويات الكبيرة والحاويات ذات الفتحات الضيقة.
هذه الماصات مصنوعة من مادة  LDPEالخاملة
للسوائل البيولوجية ومعظم األحماض ،وقابليتها
للتفاعل المنخفضة تقلل من التصاق السطح الداخلي
للماصة ويقلل في النهاية من احتمال فقدان العينات
الثمينة من البروتين والخاليا .تجدر اإلشارة إلى أن
 GS1كود

6260807501856
6260807501849
6260807501771

السعة ()ml

≈ 7/5
≈ 7/5
≈ 7/5

هذه الماصات قابلة للتعقيم بغاز أكسيد اإليثيلين
وأشعة جاما .باإلضافة إلى ذلك ،لحفظ العينة يمكن
تجميد الماصة أو يمكن تعريض نهاية الماصة
للحرارة واغالقها وبالتالي تتحول الى حاوية مغلقة.
يمكن بعد الطرد المركزي للعينات استخدام ماصات
باستور اكسترا إلزالة طبقات الخاليا ،إنشاء الطبقات
العمودية  /االنتقال بصورة عمودية ،أخذ عينات
المياه ،أخذ عينات البول من حاوية جمع عينة البول
على مدار  24ساعة ،جمع العينات السريرية ،أخذ
عينات من طباق الزراعة الدموية........الخ.

الطول ()mm

260
280
300

قطر الفقاعة ()mm
ф 19
ф 19
ф 19

العدد داخل العلبة

400
400
400

www.medpip.com
ماصات باستور متغيرة الفقاعة

)(Bellows Pasteur Pipette
اخذ كميات ونقل السوائل بين الحاويات بسهولة وسيطرة أكبر
ماصات باستورالمتغيرة الفقاعة من شركة P.I.P.
يتم تصنيعها بسعتين و  6أحجام لتلبية االحتياجات
المختلفة .هذه الماصات لديها هيكل مدمج
والفقاعة المتغيرة لها تزيد من سيطرة وتحكم
المستخدم أثناء استخراج الحجوم ونقل الحجوم.
هذه الماصات مصنوعة من مادة  LDPEالخاملة
للسوائل البيولوجية ومعظم األحماض ،وقابليتها
للتفاعل المنخفضة تقلل من التصاق السطح
الداخلي للماصة ويقلل في النهاية من احتمال فقدان
العينات الثمينة من البروتين والخاليا .تجدر اإلشارة
 GS1كود

6260807501795
6260807501788
6260807501818
6260807501801
6260807501832
6260807501825

السعة ()ml

≈4
≈4
≈4
≈ 5/5
≈ 5/5
≈ 5/5

إلى أن هذه الماصات قابلة للتعقيم بغاز أكسيد
اإليثيلين وأشعة جاما .باإلضافة إلى ذلك ،لحفظ
العينة يمكن تجميد الماصة أو يمكن تعريض
نهاية الماصة للحرارة واغالقها وبالتالي تتحول الى
حاوية مغلقة .اخذ كميات من السوائل الملتصقة،
أخذ عينات وصب السوائل المعدية أو السامة ،نقل
السائل الطاف ،إضافة الكواشف  /المواد الكيميائية،
استخراج العينات .....إلخ ،هي من بين استخدامات
ماصة باستور متغيرة الفقاعة.

الطول ()mm

100
120
140
176
196
216

قطر الفقاعة ()mm
ф 21
ф 21
ф 21
ф 24
ф 24
ф 24

العدد داخل العلبة

400
400
400
400
400
400

الملعقة المكشطة البالستيكية

)(Plastic Spatula
أخذ عينة من عنق الرحم ونقلها للشريحة المجهرية
الملعقة المكشطة ذات االستعمال لمرة واحدة من
شــركة  P.I.P.مصنوعــة من البوليســترين المقاوم
( .)HIPSتتميــز الملعقة المكشــطة البالســتيكية
بالعديــد مــن المزايا بالنســبة للمالعق المكشــطة
الخشــبية؛ على ســبيل المثــال ،عند أخــذ العينات
من باطن الرحم وعنق الرحم بســبب تغلغل الخاليا
الظهاريــة بيــن ألياف المالعق المكشــطة الخشــبية
 GS1كود

6260807500309

يســتحال نقلها إلى الشريحة المجهرية ،وبالتالي من
المســتحيل تقري ًبا إجــراء الفحــص المجهري .لكن
هــذه العيــوب ال وجــود لها في المالعق المكشــطة
البالستيكية ،وسطحها المضلع يسهل أخذ العينات
ونقل العينة على الشــريحة .مــن المميزات األخرى
لهذا المالعق هي مرونتها وحافتها المستديرة.

االبعاد(الطول) ()mm

180

العدد داخل العلبة

250
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حلقة التطعيم والنشر

)(Inoculating Loops, Needles and Spreaders

ً
جيدا في مجموعة متنوعة من عمليات الزراعة الميكروبية وزراعة
تعد الحلقات وإبر التلقيح والموزعات أدوات مهمة تؤدي أداءً
الخاليــا ،وتختــار عينــة ً
رقيقا ً
جدا من مئات عينات البول أو تختار بعناية وتســتخرج المواد المســتزرعة المناســبة من العينات
الملتصقة او القاسية مثل البلغم ،القيح ،األنسجة أو البراز.
يتم تحديد أنواع مختلفة من الحلقات ألغراض مختلفة بناءً على االهداف المختلفة واختيار المســتخدم لســهولة العمل والدقة.
 62يفضل بعض المســتخدمين اســتخدام الحلقات المعدنية واســتخدام حرارة اللهب المباشــرة أو الطرق التقليدية األخرى لتعقيم
وإعادة استخدام الحلقات .بينما يفضل المستخدمين اآلخرين استخدام الحلقات البالستيكية ذات االستعمال لمرة واحدة.
عــاد ًة مــا يتطلب توزيع مــادة التلقيح ( )Platingوتخطيط العينات ( )Streakingفي الحاويات اســتخدام حلقات بالســتيكية
ذات االســتعمال لمرة واحدة .تصنع الحلقات البالســتيكية ً
أيضا من أنواع مختلفة من البالســتيك تكون مؤثرة في قوة أو مرونة
الحلقات.

حلقة التطعيم القياسية المعدنية

)(Metal Inoculating Loop
أخذ عينات بحجم معين

تتكــون الحلقة المعدنيــة من خليط معدني خاص الحلقــات المصنوعة من هــذه الخالئط هو التبريد
ولديهــا قــدرة حمــل تبلــغ  5ميكرولتــر .يمكــن الســريع بعد التعقيــم .بفضل مرونتهــا ،فهي قوية
اســتخدام اللهــب المباشــر واألســاليب التقليدية بما يكفي ألخذ عينات من جميع الوســائط.
األخرى لتعقيم هــذه الحلقة .واحدة من مميزات
 GS1كود

الطول

6260807500583

العدد داخل العلبة

حجم العينة

5 µl

60mm

50

حلقة التطعيم القياسية البالستيكية

)(Plastic Inoculating Loop
أخذ عينات بحجم معين

تتوفر الحلقات البالستيكية في ثالثة نماذج مختلفة
وايضــا يتم صنعها من نوعين مــن المواد احداهما
مادة البولــي بروبيلين واالخرى مادة البوليســترين.
حلقــات بولــي بروبيليــن مرنة وحلقات بوليســترين
قاســية .هذه الحلقات قويــة بما يكفي ألخذ عينات
 GS1كود

6260807501306
6260807501313
6260807501320

الطراز

حلقة  +ابرة التلقيح
حلقة  +ابرة التلقيح
حلقتين

مــن جميع الوســائط .الحلقــات البالســتيكية ذات
االستعمال لمرة واحدة ومقاومة لمعظم األحماض
والمواد الكيميائيــة الموجودة في المختبرات .تأتي
هذه الحلقات بســعات مختلفة لحمل العينات كما
تأتي بألوان مختلفة.

االبعاد(الطول) ()mm

200
200
200

حجم العينة ()µl

1
10
1 ، 10

العدد داخل العلبة

5
5
5

www.medpip.com
حامل حلقة التطعيم

)(Inoculating Loop Holder
حامل الحلقة المعدنية ألخذ العينات
هــذا االداة مصنوعة من ســبيكة نحاســية إلطالة
العمــر االفتراضــي لحامــل حلقــة التطعيــم .من
خصائــص هــذه الســبائك قدرتهــا علــى مقاومــة
الحــرارة .لتوفــر المزيــد مــن الراحة للمســتخدم
 GS1كود

6260807500316

ولمنع تســخين االداة ،يتم دمج غطاء بالســتيكي
عــازل فــي الحامــل .تحتــوي كل عبــوة علــى 6
مترا من األســاك
حوامــل حلقات التطعيم و ً 12
الخاصة.

االبعاد(قطر المقبض xالطول الكلي)

178 mm × ф 5 mm

الوزن

 20غرام

العدد داخل العلبة

6

الناشر الكروي الشكل

)(Spherical Spreader
النشر الموضعي للعينة

واحدة من نهايات هذه االداة هو ناشر كروي واالخر
عبــارة عن ابــرة التللقيح ويتم صنعهــا اما من مادة
البولي بروبيلين او من مادة البوليسترين وفي شكل
معقم .الناشر الكروي المصنوع من البولي بروبيلين
 GS1كود

6260807501290

الطراز

ناشر  +ابرة التلقيح

مرن ونموذج البوليســترين قاســي .ذات اســتعمال
لمــرة واحدة ومقاومــة لمعظم األحمــاض والمواد
الكيميائية الموجودة في المختبرات .الناشر الكروي
الشكل يأتي في مجموعة متنوعة من األلوان.
االبعاد(الطول)

200mm

العدد داخل العلبة

5

الناشر التائي  Tالشكل

)(T-shaped Spreader
تسطيح العينة

الناشــر التائي  Tالشــكل متاح فــي طرازين احداهما
مصنــوع من مــادة البولي بروبيليــن واالخر مصنوع
مــن مــادة البوليســترين ويكــون بصــورة معقمــة.
الناشر المصنوع من البولي بروبيلين مرن اما الناشر
المصنوع من البوليســترين قاسي .يبلغ طول الناشر
 36مــل ويمكــن اســتخدامه من اجل عملية نشــر
 GS1كود

6260807501283

االبعاد(الطول)

180 mm

العينــات لجميع أطبــاق البيتــري .التصميم الخاص
لجزء النشــر لهذه االداة يقلل من احتمالية االنقطاع
اثناء نشرالعينة .ذات استعمال لمرة واحدة ومقاومة
لمعظــم األحماض والمواد الكيميائية الموجودة في
المختبرات .يأتي الناشر التائي  Tالشكل في مجموعة
متنوعة من األلوان.
طول الجزء الناشر

36 mm

العدد داخل العلبة

5
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حوامل األنابيب ،صناديق رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)،
جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
جالول
الميكرو
صناديق أنابيب

64
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حوامل األنابيب ،صناديق رؤوس
الماصاتاالتوماتيكية(الميكروبيبيت)،
صناديق أنابيب الميكرو
Tube Racks, Tip Racks,
Microtube Racks

حوامل األنابيب ،صناديق
رؤوس الماصات االتوماتيكية
(الميكروبيبيت) ،صناديق
أنابيب الميكرو

 67الرفوف ذات السلسلة
 67حامل األنابيب الشامل 2
 68علبة أنابيب الميكرو التركيبية
 68الرفوف األحادية ألنابيب الميكرو
 68الرفوف األحادية ألنابيب Cryo
 69علبة تخزين أنابيب الميكرو
 69علبة تخزين أنابيب Cryo
 69علبة رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)
 70حامل أنابيب ابندورف
 70رفوف األنابيب المخبرية التركيبي
 70رفوف األنابيب المخروطية
 71حامل أنابيب االختبار
 71رف ميجاميكس
 71حامل أنابيب االختبار T3
 72حامل األنابيب المتعدد الرفوف
 72قاعدة حمل األنابيب المخروطية
 73رف الروبيك
 73الرف اللولبي
 73حامل الماصات وموازين الحرارة

www.medpip.com
الرفوف ذات السلسلة

)(Chain Rack
حمل وترتيب األنابيب المختلفة
أنابيـب  5مـل والجانـب اآلخـر مناسـب ألنابيب 15
مـل أو األنابيـب التـي يبلـغ قطرهـا  17ملـم .مـن
الممكـن ترتيـب الرفـوف بطريقـة تسـمح بتركيـب
أنابيـب مختلفـة بالعـدد والشـكل المرغـوب.

الرفـوف ذات السلسـلة مـن شـركة  P.I.P.بفضـل
تصميمـه الفريـد والقابـل للفـك والتركيـب ،يتيـح
للمسـتخدم إنشـاء أشـكال مختلفـة مـن حوامـل
األنابيـب .احـدى اطـراف الحامـل مناسـب لحمـل

توفير مساحة مكتبية بسبب استخدام حامل واحد ألنابيب مختلفة
القدرة على توصيل المزيد من الرفوف لحمل حجم أكبر من األنابيب
مصنوعة من مادة البولي بروبيلين
 GS1كود

االبعادالخارجية (القطر × االرتفاع)

األنابيب المناسبة

5 -15ml
ᵩ 15 -17mm

6260807502877

۹۷ mm x ϕ ۲۷ mm

العدد داخل العلبة

42

التصميمات المختلفة

67
بيوجار (الصفحة )78

حقيبة حمل العينات (الصفحة (85

صحن اخذ العينات ونقل العينات (الصفحة (84

صندوق التبريد (الصفحة )82

صحن االبر والضمادات (الصفحة  47و )83

حامل األنابيب الشمل 2

)(Universal II Rack
حمل وترتيب أنواع األنابيب المخبرية المختلفة

حامــل األنابيــب الشــامل  2مناســب لحمل جميع
أنواع أنابيب الميكرو واألنابيب المخروطية وأنابيب
االختبار البســيطة .حامل األنابيب مصنوع من مادة
البولي بروبيلين ويمكن تعقيمه بواســطة االتوكالف
كمــا أنه قادر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة

جدا (قابل للتجميد) .كما أن لديها مصفوفة لتسهيل
تحديــد األنابيب .حامل األنابيب الشــامل  2مقاوم
لمعظــم األحماض والمواد الكيميائية الشــائعة في
المختبــرات .يأتــي حامــل األنابيــب فــي مجموعة
متنوعة من األلوان لسهولة الفرز وترتيب العينات.

 GS1كود

عدد الحفر

األنابيب المناسبة

االبعاد()mm

6260807500200

4
12
32
32

أنبوب مخروطي 50ml
أنبوب مخروطي  ،15mlأنبوب ذو قطر 16mm
أنبوب ذو قطر  ،12mmأنبوب ميكرو  1/5mlالى 2ml
أنبوب ميكرو 0/5ml

173 × 93 × 54

حوامل األنابيب ،صناديق رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)،
جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
جالول
الميكرو
صناديق أنابيب
علبة أنابيب الميكرو التركيبية

)(Microtube Combo Rack
حمل أنابيب الميكرو وفي الوقت نفسه امكانية الحفاظ على برودة العينة

علبــة أنابيب الميكــرو التركيبية من شــركة P.I.P.
يوجــد طرازين لهذا العلبة ،حمــل االنواع المختلفة
مــن أنابيــب الميكرو وفــي الوقت نفســه فانه توفر
للمســتخدم امكانيــة الحفــاظ علــى بــرودة العينة.
ولتتمكــن من الحفاظ على برودة العينة يجب ملء
خــزان العلبــة بالثلج المســحوق أو المــاء .المنتج
مصنــوع مــن مــادة البولــي بروبيلي ،والتــي يمكن

68

 GS1كود

الطراز

6260807502761

 69حفرة

6260807502778

 54حفرة

تعقيمها بواســطة االتــوكالف كمان انها قــادرة على
تحمل درجات الحــرارة المنخفضة (قابلة للتجميد)
وهــي مقاومة لمعظم األحماض والمواد الكيميائية
الشــائعة في المختبر .تحتوي لوحــة وضع األنابيب
علــى مصفوفة تتيح التعرف على األنابيب بســهولة.
يأتي مع غطاء شفاف ذو مفصالت وقفل واقي.

األنابيب المناسبة ()ml

0/2
0/5
 ۲و ۱/۵
0/2
0/5
 ۲و ۱/۵

عدد الحفر
۳۰
۲۴
۱۵
۱۲
۱۲
۳۰

العدد داخل العلبة

االبعاد()mm

۱۷۶ × ۹۵ × 55

5

۱۷۶ × ۹۵ × 55

5

الرفوف األحادية ألنابيب الميكرو

)(Tak Rack Microtube
حمل وترتيب أنابيب الميكرو مع امكانية اخراج كل قسم على حدة
الرفــوف األحاديــة ألنابيــب الميكــرو مــن شــركة
 P.I.P.تمتلــك ثمانيــة حوامــل ثنائيــة الطــرف
صغيــرا
لــكل رف ،ومناســبة لحمــل  64أنبوبًــا
ً
صغيــرا
بحجــم  0/5مــل مــن جهــة و  96أنبوبًــا
ً
 GS1كود

6260807502716

بحجــم  0/2مــل مــن جهــة أخــرى (امكانيــة تركيــب
الترتيــب المناســب) .المزايــا األخــرى لهــذا الــرف
هــي ســهولة االســتخدام وعــدم تداخــل اغطيــة
أنابيــب الميكــرو.

األنابيب المناسبة ()ml

عدد الحفر

االبعاد()mm

0/2
0/5

۹۶
۶۴

140× 140× ۵۵

الرفوف األحادية ألنابيب Cryo
حمل وترتيب أنابيب  Cryoوأنابيب الميكرو مع امكانية اخراج كل قسم على حدة
تعــد الرفــوف األحاديــة ألنابيــب  Cryoمن شــركة األنابيــب في مكانها مــن دون اي حركة وكما يوجد
 P.I.P.مناســ ًبا لحمل  64أنبوب من أنابيب  Cryoقفل خــاص ألنابيب  Cryoلتوفر امكانية فتح غطاء
أو أنابيــب الميكــرو بحجم  1/5و  2مل .في أســفل األنبوب بيد واحدة.
تجاويــف الحامــل ،توجــد تجاويف مركزيــة لوضع
 GS1كود

6260807502709

األنابيب المناسبة ()ml

عدد الحفر

 1/5و ( 2أنابيب  Cryoوأنابيب
الميكرو)

۶۴

االبعاد()mm

140× 140× ۵۵

www.medpip.com
علبة تخزين أنابيب الميكرو
)(Microtube Storage Rack
حمل وترتيب أنابيب الميكرو

علبــة تخزيــن أنابيــب الميكــرو من شــركة P.I.P.
مصنوعة من مادة البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها
بواسطة االتوكالف كما انها قادرة على تحمل درجات
الحــرارة المنخفضة جــدا (قابلة للتجميــد) .تحتوي
لوحــة وضــع اأنابيــب الميكرو علــى مصفوفة تتيح
التعــرف علــى األنابيب بســهولة .هــذه العلب ذات
غطاء شــفاف ومفصالت وقفل واقــي .باإلضافة إلى
 GS1كود

6260807500866
6260807500873
6260807500880

الطراز

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

تصميمها المســتطيلي الشــكل ،يوجــد ملحق على
الغطــاء لتوفيــر تصميم مســتقر وتخزين مناســب
للعلــب .هــذه العلــب مقاومــة لمعظــم األحماض
والمــواد الكيميائيــة فــي المختبــرات وتأتــي في 3
نمــاذج وألوان مختلفة .التبايــن في التلوين يجعل
من السهل تصنيف وفرز العينات بسهولة.

األنابيب المناسبة ()ml

0/2
0/5
1/5

االبعاد ()mm

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

العدد داخل العلبة

5
5
5

69

علبة تخزين أنابيب Cryo

)(Cryo Box
حمل وترتيب جميع انواع األنابيب وأنابيب الميكرو لحجم  2ميلي لتر
يمكن اســتخدام علبة تخزيــن أنابيب  Cryoلحمل
أنابيــب  Cryoوأنابيب الطرد المركزي ذات الحجوم
التــي تصل حتى  2مــل .العلبة مصنوعــة من مادة
البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها بواسطة االتوكالف
كما أنها قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة
جــدا (قابلة للتجميــد) .يحتوي الجزء الســفلي من
علبــة تخزيــن أنابيــب  Cryoعلى مصفوفة تســمح
 GS1كود

6260807500835

الطراز

 100حفرة ()10× 10

للمســتخدم بتحديــد األنابيب بســهولة .تأتي العلبة
مع غطاء شــفاف ومفصالت وقفل واقي ،وتصميمه
المربــع يجعلــه ســهل الترتيــب والتخزيــن بآمــان.
صناديق أنابيــب  Cryoمقاومــة لمعظم األحماض
والمــواد الكيميائية الموجودة في المختبرات وتأتي
في مجموعة متنوعة من األلوان .التباين في األلوان
يسهل تصنيف وفصل العينات.

األنابيب المناسبة

2ml

االبعاد

140 mm × 140 mm × 55 mm

العدد داخل العلبة

6

علبة رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)
)(Tips Rack
حمل وترتيب رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)

علبة رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)
مــن شــركة  P.I.P.تعتبــر مثاليــة لحمــل وترتيب
رؤوس الماصــات االتوماتيكيــة (الميكروبيبيــت)
مــن قياس  1ميكرولتــر الــى  1000ميكرولتر.العلبة
مصنوعة من مادة البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها
بواسطة االتوكالف كما أنها قادرة على تحمل درجات
نظرا لترتيب
الحرارة المنخفضة جدا (قابلة للتجميد)ً .
الثقوب ،يوصى باســتخدام الميكروبيبيتات ذات الــ
 8قنوات والــ  12قناة لســهولة االســتخدام ،كما أنه
 GS1كود

6260807500903
6260807500910
6260807500897

الطراز

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

ال توجــد اي قيود على اســتخدام االنــواع المختلفة
مــن الميكروبيبيتــات األخــرى .هــذه الصناديق لها
غطــاء شــفاف ومفصالت وقفــل واقــي .وتصميمه
المستطيلي يجعله ســهل الترتيب والتخزين بآمان.
هــذه العلــب مقاومة لمعظــم األحمــاض والمواد
الكيميائية في المختبرات وتأتي في  3نماذج وألوان
مختلفــة .التبايــن فــي التلوين يجعل من الســهل
تصنيف وفرز رؤوس الميكروبيبيتات بسهولة.

حجم رأس الميكروبيبيت المناسب ( )µlاالبعاد( ) mmالعدد داخل العلبة

0/1 –10
1 – 200
200 – 1000

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

4
4
4

حوامل األنابيب ،صناديق رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)،
جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
جالول
الميكرو
صناديق أنابيب
حامل أنابيب ابندورف

)(Eppendorf Rack
حمل وترتيب أنابيب الميكرو
حامـل أنابيـب ابنـدورف مـع الفتحـات المربعية الشـكل
تعتبرمناسبة لجميع أنواع أنابيب الميكرو واألنابيب التي
يصـل قطرهـا إلـى  10ملـم .إنه مصنـوع من مـادة البولي
بروبيلين وهو قابل للتعقيم بواسـطة االتوكالف كما أنها
قـادرة على تحمل درجـات الحرارة المنخفضة جدا (قابلة
للتجميـد) وهـي مقاومـة لمعظـم األحمـاض والمـواد
 GS1كود

6260807500194

70

الطراز

 100حفرة ()4× 25

الكيميائيـة المسـتخدمة بشـكل شـائع في المختبـرات.
تمتلك حوامل أنابيب ابندورف مصفوفة لتسهيل تحديد
األنابيب .تتمثل إحدى مزايا هذا الحامل في قدرته على
الفتح والطي ،مما يوفر مسـاحة تخزين عن طريق طيها
وايضـا وضـع المزيد منهـا داخـل األوتوكالف.

قطر األنبوب المناسب
ф 10 mm

االبعاد

262 mm × 108 mm × 45 mm

رفوف األنابيب المخبرية التركيبي

)(Pop-Up Rack
حمل وترتيب حاويات اخذ العينات المخبرية
يتكـون رف األنابيـب المخبريـة التركيبـي مـن شـركة
 P.I.P.مـن مـادة البولـي بروبيليـن ،والتـي يمكـن
تعقيمهـا بواسـطة االتـوكالف كمـا أنهـا قـادرة علـى
تحمـل درجـات الحـرارة المنخفضـة جـدا (قابلـة
للتجميـد) ،فضلاً عـن مقاومتهـا لمعظـم األحمـاض
والمـواد الكيميائيـة الموجـودة عادة فـي المختبرات.
باإلضافـة إلـى الحفـاظ علـى الحاويـات وأنابيـب
 GS1كود

6260807501085
6260807501092
6260807501108
6260807501115

الطراز

االبعاد() mm

325× 242× 65
رف 58
325× 242× 65
رف 48
325× 242× 65
رف 43
*رف فالكون 325× 242× 65

العينـات فـي حالـة مسـتقرة ،يسـاعد هـذا الـرف علـى
تنظيمهـا وترتيبهـا بانتظـام .رفوف األنابيـب المخبرية
التركيبـي يأتـي فـي مجموعـة متنوعـة مـن األلـوان.
يوفـر إمكانيـة طـي هـذا المنتـج مسـاحة تخزيـن
عـن طريـق طيهـا وايضـا وضـع المزيـد منهـا داخـل
األوتـوكالف.
عدد الحفر

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

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

* رف الفالكون يمتلك مصفوفة لتصنيف العينات

for Falcon

رفوف األنابيب المخروطية
)(Conical Tube Rack
حمل وترتيب األنابيب المخبرية

رفوف األنابيب المخروطية من شركة  P.I.P.مصنوع
مـن مـادة البولـي بروبيليـن ويمكـن تعقيمه بواسـطة
االتـوكالف كمـا أنـه قـادر علـى تحمـل درجـات الحرارة
المنخفضـة جـدا (قابلـة للتجميـد) .يوجـد فـي حامـل
األنابيـب مصفوفـة لتسـهيل التعـرف علـى األنابيـب
وتحديدهـا .واحـدة مـن مزايـا حامـل األنابيـب هـي
 GS1كود

الطراز

6260807500132

}

6260807500149

إمكانيـة فتحهـا وتركيبهـا ،والذي بذلـك يمكن حفظها
فـي مسـاحة تخزيـن اقل وايضـا فتحها ووضـع المزيد
منهـا داخـل األوتـوكالف .رفـوف األنابيـب المخروطية
مقاوم لمعظم األحماض والمواد الكيميائية الشـائعة
فـي المختبـرات ويأتي في نموذجين ،أصفـر وبرتقالي،
ممـا يجعـل من السـهل تصنيـف العينات.

األنبوب المناسب ()ml

االبعاد

(15 .......................... )3× 6
 28حفرة
(50 .......................... )2× 5

207 mm × 97 mm × 60 mm

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

207 mm × 170 mm × 60 mm

 50حفرة}

www.medpip.com
حامل أنابيب االختبار

)(Test Tube Rack
حمل وترتيب األنابيب المخبرية
حامــل أنابيــب االختبار من شــركة
 P.I.P.مصنوعــة مــن مــادة البولي
بروبيلين  ،ويمكن تعقيمها بواسطة
االتوكالف كما أنها قادرة على تحمل
درجات الحرارة المنخفضة جدا (قابلة
للتجميــد) .يمتلــك حامــل أنابيب
االختبــار أماكــن مخصصــة لوضع
الملصقاتلتسهلعمليةفرزالعينات
وكتابة المواصفات .واحدة من المزايا
الرئيسيةلهذاالنموذجهيإمكانيةفتح
 GS1كود

6260807500156
6260807500163
6260807500170
6260807500187

وتركيب حامل األنابيب ،والتي يمكن
بذلــك حفظها فــي مســاحة تخزين
اقــل كما تمكــن من وضــع المزيد
منها داخل األوتــوكالف اثناء عملية
التعقيــم .حامــل األنابيــب مقاومة
لمعظم األحماض والمواد الكيميائية
الموجــودة عــادة فــي المختبــرات.
حامل أنابيب االختباريأتي في  4طرز
مختلفة.

الطراز

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

قطر األنبوب المناسب ()mm
ф ۲۸
ф 20
ф 16
ф 13

االبعاد

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

رف ميجاميكس )(Mega-Mix Rack

في نفس الوقت حمل وترتيب عدد كبير من األنابيب المخبرية
يتـم تصنيـع رفـوف ميجاميكـس فـي نموذجيـن:
 150حفـرة (لألنابيـب التـي يبلـغ قطرهـا األقصـى
 16ملـم)  216حفـرة (لألنابيـب التـي يبلـغ قطرهـا
األقصـى  12ملـم) .يتـم تثبيـت الثقـوب الموجـودة
فـي هـذه الرفـوف علـى لوحات قابلـة للتبديـل ،مما
يتيـح للمسـتخدم (حسـب رغبتـه الخاصـة) وضـع
لوحـات مختلفـة مـع كال نوعي الثقوب فـي االرتفاع

مختلـف فـي رف واحـد .هـذه الرفـوف مصنوعة من
مـادة البولـي بروبيليـن وتتوفـر بألـوان مختلفـة .تم
تصميـم الرفـوف بحيـث يمكـن فتحهـا وتركيبهـا
كثيـرا عنـد عـدم اسـتخدامها
لشـغل مسـاحة أقـل
ً
وتخزينهـا .رفـوف ميجاميكـس مقاومـة لمعظـم
األحمـاض والمـواد الكيميائيـة الموجـودة عادة في
المختبـرات.

ذات مصفوفة تسهل عملية فرز وتصنيف العينات
هيكل قوي
القدرة على نقلها من مكان الى آخر وضبط االرتفاع الصفيحة
 GS1كود

6260807501245
6260807501252

الطراز

 216حفرة
 150حفرة

االبعاد( ) mmقطر الحفرة عدد الحفر في كل صفيحة
ф 12 mm 335× 233× 90
 72حفرة ()12× 6
ф 16 mm 335× 233× 90
 50حفرة ()10× 5

حامل أنابيب االختبار T3

عدد الحفر الكلي

 216حفرة ()18× 12
 150حفرة ()15× 10

)(Rack T3

حمل وترتيب األنابيب المخبرية
حامــل أنابيــب االختبار  T3مناســب لحمل جميع
أنــواع األنابيــب التي يتــراوح قطرها مــن  10إلى 16
ملــم .حامــل األنابيــب مصنــوع مــن مــادة البولي
بروبيليــن ويمكــن تعقيمه بواســطة االتوكالف كما
أنــه قادر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا
(قابلــة للتجميد) .واحدة من مزايــا هذا المنتج هو
أنه يمكن فتحه وتركيبه بسهولة ،والذي بذلك يمكن
 GS1كود

الطراز

6260807500651

 18حفرة ()3× 6

حفظه في مســاحة تخزين اقل ووضع عدد اكبر في
حاويــة تعقيــم االتــوكالف .مقبضها يجعلها ســهلة
الحمــل .هيكل حامــل أنابيب االختبــار  T3مقاوم
لمعظــم األحماض والمواد الكيميائية الشــائعة في
المختبــرات .يأتــي حامــل األنابيــب فــي مجموعة
متنوعة من األلوان لسهولة الفرز وترتيب العينات.

األنبوب المناسب
(ф 16× 100 )mm
(ф 12× 100 )mm
(ф 10× 75 )mm
(ф 12× 75 )mm

أنبوب مخروطي 15ml

االبعاد

150 mm × 65 mm × 110 mm
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حوامل األنابيب ،صناديق رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيت)،
جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
جالول
الميكرو
صناديق أنابيب
حامل األنابيب المتعدد الرفوف

)(MultiRack
حمل وترتيب األنواع المختلفة من األنابيب وأنابيب الميكرو
تأتــي حوامــل األنابيــب المتعــدد الرفــوف مــن
شــركة  P.I.P.فــي اثنــی عشــر طــرز مناســبة لحمــل
وتنظيــم جميــع أنــواع األنابيــب وأنابيــب الميكــرو
فــي جميــع اقســام المختبــر .أنهــا مصنوعــة مــن
مــادة الــــ  ،POMوهــي قابلــة للغمــر فــي المــاء
ومقاومــة لمعظــم األحمــاض والمــواد الكيميائيــة
الموجــودة عــادة فــي المختبــرات .كمــا أنهــا

72

 GS1كود

الطراز

6260807501924

L12-84

84

6260807501894

S12-42

42

6260807501900

L16-60

60

6260807501870

S16-30

30

6260807501863

L30-18

18

6260807501931

S30-9

9

مصممــة لتكــون مثاليــة لوضعهــا فــي الحاضنــة
والثالجــة والمجمــد وتحــت غطــاء الدخــان (الهــود)
وعلــى المكتــب .تعطــي المقابــض خفيفــة الــوزن
والمدمجــة علــى جانبــي الحامــل ســهولة فــي حملهــا
وتحريكهــا مــن مــكان الــى اخــر .تأتــي حوامــل
األنابيــب المتعــدد الرفــوف مــن شــركة  P.I.P.فــي
مجموعــة متنوعــة مــن األلــوان.
األنابيب المناسبة

عدد الحفر

االبعاد()mm

أنبوب ذو قطر 13mm
أنبوب  ،12×100أأنابيب مستديرة القاع
أنبوب ذو قطر 13mm
أنبوب  ،12×100أأنابيب مستديرة القاع
أنبوب ذو قطر 16mm
أنبوب  16×100و فالكون 15ml
أنبوب ذو قطر 16mm
أنبوب  16×100و فالكون 15ml
أنابيب ذات قطر 25 mmالى 30mm
أنابيب فالكون 50ml
أنابيب ذات قطر 25 mmالى 30mm
أنابيب فالكون 50ml

175× 115× 65

6260807501955

LM-60

60

أنبوب ميكرو  1/5mlو 2ml

293× 115× 37

6260807501948

SM-30

30

أنبوب ميكرو  1/5mlو 2ml

175× 115×37

6260807502211

LC-84

84

6260807502228

SC-42

42

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

أنابيب ذات قطر اقصى 11ml
األنابيب مستديرة القاع ،أنابيب Cryo
أنابيب ذات قطر اقصى 11ml
األنابيب مستديرة القاع ،أنابيب Cryo

175× 115× 37

6260807502266

LF-39

39

أنابيب فالكون 15 mlو50ml

293× 115× 65

6260807502235

LT-72

72

أنابيب عادية ،األنابيب مستديرة القاع
 12×100و 16×100

293× 115× 65

293× 115× 37

قاعدة حمل األنابيب المخروطية

)(Conical Tube Tray
حمل وترتيب األنابيب المخروطية

قاعدة حمل األنابيب المخروطية من شركة P.I.P.
مصممة لحمل وتنظيم األنابيب مخروطية ذات
القياس  15و  50مل .واحدة من المميزات الرئيسية
لهذه القواعد هي القدرة على االتصال مع بعضها
البعض بأعداد غير محدودة .قاعدة حمل األنابيب
المخروطية من شركة  P.I.P.مصنوعة من مادة
 GS1كود

6260807501436
6260807501429
6260807503423
6260807503430

عدد الحفر

 25حفرة
 25حفرة
 25حفرة
 25حفرة

البولي بروبيلين ،وهي قابلة للتعقيم بواسطة االتوكالف
كما أنه قادر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة
جدا (مقاومة للتجميد) ومقاومة لمعظم األحماض
والمواد الكيميائية الموجودة في المختبرات .هذه
القواعد متوفرة في مجموعة متنوعة من األلوان
لتنظيم والفصل المناسب للعينات.

الوصف

مناسب لألنابيب المخروطية 15 ml
مناسب لألنابيب المخروطية 50 ml
مع  25انبوب 15 ml
مع  25انبوب 50 ml

االبعاد ()mm

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

العدد داخل العلبة

10
10
1
1

www.medpip.com
رف الروبيك

)(Puzzle Rack
حمل وترتيب أنواع األنابيب المخبرية المختلفة
تصميــم المختلف لــرف الروبيــك يمكنها من حفظ
مجموعــة متنوعة من األنابيب من قطر  11ملم إلى
 28ملــم .هــذه الرفــوف مصنوعة من مــادة البولي
بروبيليــن ويمكن تعقيمها بواســطة االتوكالف كما
أنــه قادر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا
(قابلة للتجميد) .يسمح الهيكل الفريد لهذه الرفوف
من اســتخدامها بشكل منفرد أو في شكل مضاعف.
نظــرا لألحجــام المختلفة للفتحــات الموجودة على
ً
 GS1كود

قطر الحفرة

6260807501238

كل جانــب من الحامل ،يمكن للمســتخدم إدخال
أنابيــب بأقطار وأحجام مختلفة فــي رف واحدة من
خالل ربط عدة رفوف معً ا .تحتوي هذه الرفوف على
مصفوفة لسهولة فرز وترتيب األنابيب .رف الروبيك
من شركة  P.I.P.مقاوم لمعظم األحماض والمواد
الكيميائيــة الشــائعة فــي المختبــرات .تأتــي رفوف
الروبيك فــي مجموعة متنوعة من األلوان لســهولة
الفرز وترتيب العينات.

عدد الحفر

 4 ............ ф 28 mmحفر
 9 ............ ф 16 mmحفر
 4 ............ ф 11 mmحفر
 8 ............ ф 11 mmحفر

العدد داخل العلبة

االبعاد

150 mm × 140 mm × 65 mm

4
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الرف اللولبي

)(Rotatory Rack
في نفس الوقت حمل وترتيب انواع األنابيب وأنابيب الميكرو المختلفة
الــرف اللولبي مناســب لحفظ أنابيــب الميكرو ذات
القياس من  0/2مل إلى  2مل وأنواع األنابيب التي
يصــل قطرها إلى  16ملم .تصنــع الرفوف من مادة
البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها بواسطة االتوكالف
كمــا أنه قادر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة
جدا (قابلــة للتجميد) .البنية الخاصــة لهذه الرفوف
وقدرتهــا على االتصال ببعضهــا البعض تعطي مزايا
نظرا
عديــدة مقارنة بالرفــوف األخرى للمســتخدمً .
 GS1كود

6260807501221

قطر الحفرة العدد في كل قطعة
ф 6 mm
ф 7 mm
ф 10 mm
ф 16 mm

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

لألحجــام المختلفــة للفتحــات الموجــودة على كل
جانــب من الرف ،يمكن للمســتخدم إدخال أنابيب
بأقطــار وأحجــام مختلفــة فــي وقــت واحــد .الرف
اللولبي من شــركة  P.I.P.مقاوم لمعظم األحماض
والمواد الكيميائية الشائعة في المختبرات .تأتي في
مجموعة متنوعة من األلوان لســهولة الفرز وترتيب
العينات.
االبعاد() mm

األنابيب المناسبة

أنبوب ميكرو0/2 ml
أنبوب ميكرو0/5 ml
أنبوب ميكرو1/5 mlو2 ml
االنابيب حتى قطر 16mm

100 × 100 × 50

العدد داخل العلبة

4

حامل الماصات وموازين الحرارة

)(Pipette and Thermometer Stand
حمل أنواع الماصات وموازين الحرارة االسطوانية المختلفة
يتوفـر حامل الماصات ومقاييس الحـرارة في طرازين
 25حفـرة و  50حفـرة .يحتـوي الطـراز  25حفـرة
علـى فتحـات قطرهـا  8ملـم ،وهـي مناسـبة لوضـع
األنابيـب التقليديـة التـي يتـراوح حجمهـا بيـن  0/1و
 3مـل والماصـات ذات الفقاعـة مـن  1إلـى  8مـل.
ً
أيضـا ،يمكـن تثبيت جميع موازيـن الحرارة التي يقل
قطرهـا عـن  8ملم علـى طراز  25حفـرة .قطر الثقوب
فـي طـراز  50حفـرة هـو  16ملم وهو مناسـب لترتيب
 GS1كود

6260807501269
6260807501276

الطراز

 25حفرة
 50حفرة

الماصـات العاديـة مـن  5إلـى  25مـل و الماصـات
ذات الفقاعـة  7إلـى  50مـل .الحامـل مصنـوع مـن
مـادة البولـي بروبيليـن ،قابـل للتعقيـم بواسـطة
االتـوكالف ولـه هيـكل مسـتقر وثابـت باإلضافـة إلـى
أنـه مقاومـة لمعظـم األحمـاض والمذيبـات الشـائعة
فـي المختبـر .احـدى المميـزات األخرى لهـذا الحامل
هـي القـدرة علـى فتحـه وتركيبـه ،والتـي بذلـك يمكن
حفظهـا فـي مسـاحة تخزيـن اقـل.

قطر الحفر الماصة ذات الفقاعة المناسبة
ф 8 mm
ф 16 mm

 8 mlالى 1 ml
 50mlالى 7 ml

الماصة المناسبة

االبعاد() mm

 0/1 mlالى 3 ml
 5mlالى 25 ml

145× 137× 255
210× 137× 255

جعبه میکروتیوب
گیری
المعداته
نوکو نمون
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
مستلزمات حمل و جالول
العينات
سمپلر،و
نقل
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مستلزمات حمل ونقل المعدات
والعينات
Sample & Equipment
Transportation Instruments

جعبه میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمونه
تجهیزاتهای،
جالول

مستلزمات حمل و نقل
المعدات و العينات

 77حاوية نقل العينات الباکس
 78حاوية نقل العينات بيوجار
 79حاوية نقل العينات المرضية
 80الحقائب الطبية الشاملة
 82حقيبة االسعافات االولية
 82القاعدة الجدارية البالستيكية لحقيبة االسعافات االولية
 82صندوق التبريد
 83صحن ابر الحقن والضمادات
 84صحن اخد العينات و حمل العينات
 85حقيبة حمل العينات

www.medpip.com
حاوية نقل العينات الباکس )(LA.BOX
النقل اآلمن للعينات البيولوجية
بالنظر إلى المخاطر التي قد تشكلها العينات المختبرية والطبية
على األفراد والبيئة ،فإن أي نقل للمواد البيولوجية من المختبر،
االقسام المختلفة من المستشفى والعيادات ،أو في أي نقطة
صحية ،يجب أن يتم ذلك في ظروف ال يحدث فيها أي تسرب.
من المهم الحفاظ على سالمة وجودة هذه العينات ومنع تلوث
البيئة .لهذا السبب ،سنت الدول والمؤسسات الدولية العديد
من القوانين لنقل العينات الجوية والبرية والسككية والبحرية.
ً
وفقا لقواعد اتحاد النقل الجوي الدولي ( ،)IATAيتعين نقل
جميع المواد التي يغطيها رقم  UN3733في حاويات خاصة.
يجب أن تحتوي هذه الحاويات على ميزات مثل وجود حزمة

أساسية وحزمة مانعة للتسرب ثانوية وحزمة خارجية متينة.
حاوية نقل العينات ( )LA.BOXهي منتج مثالي وقد صممت
ً
وفقا لمعايير اتحاد النقل الجوي الدولي  IATAللتعامل مع
مجموعة متنوعة من العينات البيولوجية .من بين المزايا التي
يتميز بها حاوية الباكس الوزن الخفيف وسهولة الحمل والنقل
اآلمن للعينات ،والتغليف المزدوج ومنع التسرب ،باإلضافة إلى
رف لالحتفاظ بالعينات مصنوعة من الفلين المقاوم للصدمات.
تعد القدرة على وضع ورقة المواصفات داخل الحاوية (بجانب
العينة) و المجموعة المتنوعة من األلوان من بين ميزات هذا
المنتج التي تجعل من السهل ً
جدا تنظيم العينات.

المميزات:
توازن عالي في حالت الفتح
المقصورة الداخلية شفافة مع امكانية رؤية انابيب العينات
القدرة على استخدام الجزء الداخلي من الباب لوضع األنابيب مؤق ًتا
صممت ً
وفقا للمعايير والقوانين الدولية
  3طبقات من التعبئة والتغليف الجسم مصنوع من البولي بروبلين المقاوم ذات ابواب ثانوية مانعة للتسرب والمصنوعة من البوليكربونات والمبطنة بمادة PVC
 قفل حماية احتياطي للباب الثانوي لمنع فتح البابغير المرغوب فيه

 GS1كود

االبعاد()mm

6260807502310

206 × 127 × 47

قطر الحفرة ()mm

17
7
13
11

ф
ф
ф
ф
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العدد

األنبوب/المعدات المناسبة

1
1
1
6

انواع األنابيب ذات القطر 17-18 ml
االبر
أنبوب  ،10mlانواع األنابيب ذات القطر 12-14 ml
االأنابيب  5 mlالى  ،7انواع األنابيب ذات القطر 10-12 ml

جعبه میکروتیوب
گیری
المعداته
نوکو نمون
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
مستلزمات حمل و جالول
العينات
سمپلر،و
نقل

حاوية نقل العينات بيوجار

)(Biojar
النقل اآلمن لجميع أنواع العينات عن طريق الجو والبحر والبر
حاوية نقل العينات بيوجار من شركة P.I.P.
مثالية لنقل العينات الجوية والبرية والسككية
والبحرية وجميع أنواع العينات المختبرية
والطبية ،وجميع أنواع األنابيب المخبرية،
والعينات المرضية وغيرها من المواد بسعة 1/5
لتر .الهيكل القوي وقوة الجسم وتحمل الضغط
في األجواء  1/5اتمسفر يجعل من الصعب على
تغيرات الضغط المحيط التأثير على محتوياته،
و بذلك يمكن حمل و نقل العينات عن طريق
الجو .باإلضافة إلى ذلك ،غطاء الحاوية من النوع
الذي يغلق ويفتح بصورة لولبية ،وكذلك مبطنة
بمادة  ،EPDMومختومة بالكامل (مقاومة

لالختراق والتسرب) بحيث لن تتضرر العينة في
جميع مراحل النقل ومحتوياته ال تتسرب تحت
أي ظرف من الظروف .أيضا ،بيوجار لديه القدرة
على إغالق غطاء الحاوية مع عاصبة ذات قفل.
يسهل مقبض الغطاء باإلضافة إلى تسهيل حمل
ونقل البيوجارً ،
أيضا يسهل عملية فتح وإغالق
الغطاء .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للعينات
الحساسة للحرارة ،يجب وضع الحوض في مبرد
جليدي جاف (تجنب صب الثلج في الحاوية).
يتكون جسم وغطاء هذه الحاوية من مادة
البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها بالكامل عن
طريق االتوكالف.

الطراز
السعة ( )Lالوزن الكلي االرتفاع الداخلي ( )mmاالبعاد(القطر × االرتفاع)
 GS1كود
 190 mm × ф 148 mmبدون حامالت داخلیة
155
300 g
1/5
6260807501764
 190 mm × ф 148 mmمع  8حامالت داخلیة
155
300 g
1/5
6260807503492

تم تصميم الحافظات الداخلية للبيوجار لتحسين تنظيم وتعزيز سالمة حمل جميع أنواع األنابيب
وحاويات اخد العينات .جميع الحافظات الداخلية مصنوعة من مادة البولي ايثيلين  EPEالمنبسط.
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For PP

 GS1كود

الطراز

6260807501719

عام

 7حفرة
ф34 mm

انواع األنابيب ذات القطر  7/5 mlالى 28 ml
انواع أنابيب الميكرو  0/2mmالى0/8mm

 49 6260807501702حفرة ф7/5 mm

49

أنواع أنابيب الميكرو واألنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 8mm

 25 6260807501740حفرة

ф12 mm

25

األنابيب  ،12 × 100أنابيب مستديرة القاع ،أنبوب ميكرو 1/5mlو
 2mlوانواع األنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 12mm

 20 6260807501696حفرة

ф15 mm

20

 22 6260807501689حفرة

ф16 mm

22

 13 6260807501733حفرة

ф20 mm

13

 7 6260807501757حفرة

ф28 mm

7

 7حفرة

ф34 mm

7

6260807501726

 7حفرة
ф28 mm

قطر الحفرة عدد الحفر
2
ф28 mm
3
ф16 mm
3
ф15 mm
4
ф12 mm
8
ф7/5 mm

االنابيب والحاويات المناسبة

 13حفرة

 20حفرة

 22حفرة

أنابيب  ،CBCاألنابيب المخروطية  15 mlوانواع األنابيب التي
يبلغ قطرها األقصى 15mm
أنابيب  ،16 × 100أنابيب  ،CBCأنابيب مخروطيبة  15mlوانواع
األنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 16mm
انواع األنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 20ml
األنابيب المخروطية  50mlوانواع األنابيب التي يبلغ قطرها
األقصى 28mm
انواع األنابيب وحاويات اخذ العينات التي يبلغ قطرها األقصى 34mm

 25حفرة

 49حفرة

عام

www.medpip.com
حاوية نقل العينات المرضية

)(Pathology Sample Transport Container
النقل اآلمن للعينات عن طريق الجو ،البحر ،البر
ً
جدا .حاوية نقل العينات المرضية من شركة P.I.P.
قابل للتعقيم بواسطة االتوكالف كما انها تتحمل
درجات الحرارة المنخفضة جدا (قابلة للتجميد)
وهي مقاومة لألحماض والمذيبات المختبرية
الشائعة .لتسهيل تنظيم ونقل جميع أنواع األنابيب،
تم تصميم  5نماذج للحافظة الداخلية وتصنيعها
لحاوية العينات المرضية والتي بذلك تمكن
المستخدمين استخدامها لتناسب احتياجاتهم.
تجدر اإلشارة إلى أن أبعاد الحاوية الحاملة للعينة
المرضية مناسبة لوضعها في صناديق التبريد وانواع
الثالجات المختلفة.

حاوية نقل العينات المرضية هي وسيلة مناسبة لنقل
مجموعة متنوعة من األنسجة والعينات لمسافات
طويلة ،والتي يمكن وضع العينات لوحدها أو مع
األنابيب .تم تصميم المقصورة بحيث ال يؤثر تغيير
الضغط الجوي على المحتويات الموجودة داخله
ويمكن وضعها بسهولة بمنطقة تحميل االمتعة
أثناء الرحلة الجوية .يمكن استخدامه ً
أيضا للنقل
البري أو البحري .غطاء الحاوية لولبي ،ومطاط
 EPDMداخل الغطاء يجعل المحتويات داخل
الحاوية غير قابل للتسرب .يتكون جسم وغطاء
هذه الحاوية من مادة البولي بروبيلين وهي قوية
 GS1كود

6260807501122
6260807503485

االبعاد (قطر الفوهة  xالعمق)
145 mm × ф 65 mm
145 mm × ф 65 mm

الطراز

السعة ()ml

بدون حامالت داخلیة
مع  5حامالت داخلية

380
380

تم تصميم الحافظات الداخلية لحاوية نقل العينات المرضية لتحسين تنظيم وزيادة سالمة جميع أنواع
األنابيب .هذه الحافظات مصنوعة من  EPEالبولي إيثيلين المنبسط.
 GS1كود

الطراز

قطر الحفرة ( )mmعدد الحفر
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االنابيب والحاويات المناسبة

6260807502044

 15حفرة

ф 7/5

15

انواع أنابيب الميكرو0/2mlالى 0/8وأنواع أنابيب الميكرو
واألنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 8mm

6260807502037

 8حفرة

ф 12

8

األنابيب  ،12× 100أنابيب مستديرة القاع ،أنبوب ميكروml
 1/5و  2وانواع األنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 12mm

6260807502051

 5حفرة

ф 16

5

أنابيب  ،16× 100أنابيب  ،CBCأنابيب مخروطيبة 15 ml
وانواع األنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 16mm

6260807502068

 4حفرة

ф 20

4

انواع األنابيب التي يبلغ قطرها األقصى 20mm

6260807502075

 3حفرة

ф 28
ф 15

1
2

األنابيب المخروطية  50mlو 15 mlوانواع األنابيب التي
يبلغ قطرها األقصى  15mmو 28mm
For PP

 3حفرة

 4حفرة

 5حفرة

 8حفرة

 15حفرة

جعبه میکروتیوب
گیری
المعداته
نوکو نمون
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
مستلزمات حمل و جالول
العينات
سمپلر،و
نقل

الحقائب الطبية الشاملة

)(Universal Case
النقل اآلمن للمعدات العامة والطبية والمخبرية وطب األسنان
الحقائب الطبية الشاملة من شركة P.I.P.
مناسبة للنقل ولحمل جميع أنواع المعدات
واللوازم الطبية والمخبرية .مجموعة متنوعة
من األبعاد واأللوان و احتوائها على الفلين
الداخلي المقاوم للصدمات لضمان محتويات

الحقيبة تجعل هذا المنتج مثال ًيا لتخزين
وحمل جميع أنواع المعدات .جميع هذه
الحقائب مصنوعة من مادة البولي بروبيلين،
وال تحتوي على أجزاء معدنية ,وخفيفة الوزن
ومتينة ودائمة.

SS
SM

MM

هيكل قوي ومتين
يمكن استخدامها في المجاالت المختلفة
وجود سطح لوضع العالمات الخاصة
مقبض مريح لسهولة الحمل
المواد الحافظة الداخلية المختلفة
جسم غير شفاف ونصف شفاف
وجود اثنين من األقفال الصلبة لمزيد من السالمة
متنوعة األلوان
 GS1كود
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6260807502471
6260807502488
6260807502495
6260807502501
6260807502518
6260807502525
6260807502532
6260807502549
6260807502556
6260807502563
6260807502570
6260807502587
6260807502594
6260807502600
6260807502617
6260807502624
6260807502631
6260807502648
6260807502655
6260807502662
6260807502679

الطراز

SS125
MM125
SM125
SS155
MM155
SM155
SS175
MM175
SM175
MM195
LL195
ML195
MM220
LL220
ML220
MM250
LL250
ML250
MM290
LL290
ML290

االبعاد الداخلية ()mm

180× 125× 18
180× 125× 18
180× 125× 18
225× 155× 23
225× 155× 53
225× 155× 38
255× 175× 26
255× 175× 60
255× 175× 43
284× 195× 30
284× 195× 66
254× 195× 48
320× 220× 34
320× 220× 78
320× 220× 56
365× 250× 55
365× 250× 90
365× 250× 75
421× 290× 100
421× 290× 132
421× 290× 116

االبعاد الخارجية ()mm

197× 167× 23
197× 167× 47
197× 167× 35
244× 207× 29
244× 207× 59
244× 207× 44
275× 231× 31
275× 231× 65
275× 231× 48
307× 260× 35
307× 260× 74
307× 260× 55
346× 292× 39
346× 292× 84
346× 292× 62
393× 331× 60
393× 331× 95
393× 331× 80
456× 384× 110
456× 384× 143
456× 384× 127

www.medpip.com
الحافظات الداخلية

تنوع في القطع

تنوع في األلوان

الفلين المقام للحركة تنوع في النوع والكثافة

فلين مكعبي

قوالب بالستيكية

اختياريــا ،يتــم تخصيــص الحافظــات الداخلية للحقائب الشــاملة لتناســب احتياجاتك وال تأتي مــع الحقيبة.

اختر مايناسب احتياجاتك

الحقائب الطبية الشاملة
81

مجاالت االستخدام
طب األسنان

الطب والصحة

األدوات الصناعية

معدات المختبرات والمواد الكيميائية

االلكترونيات واألدوات الدقيقة

األلعاب والهوايات

جعبه میکروتیوب
گیری
المعداته
نوکو نمون
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
مستلزمات حمل و جالول
العينات
سمپلر،و
نقل

حقيبة االسعافات االولية

)(First Aid Kit
حفظ مستلزمات االسعافات االولية
نظـرا للعـدد المتزايـد مـن الحـوادث اليوميـة التـي
ً
تتسـبب بواسـطة اإلصابـات والحـروق ومـا إلـى ذلـك،
أصبـح وجـود حقيبـة اإلسـعافات األوليـة فـي جميـع
األماكـن أكثـر أهميـة .حقيبـة اإلسـعافات األولية من
شركة  P.I.P.يمكن استخدامها في المنازل والمكاتب
والشركات وورش العمل والنوادي الرياضية والمدارس
و وسـائل النقل وأكثر من ذلك .الحقيبة مصنوعة من
مادة البولي بروبيلين شبه شفافة و يأتي بثالثة أحجام
وقياسـات مختلفـة وكذلـك بألوان مختلفـة .يمكن أن
يلبـي كل نموذج من النمـاذج المتاحة مجموعة كبيرة
من االحتياجات ،اعتما ًدا على حجمها وقدرتها ،ويمكن
 GS1كود

6260807500378
6260807500385
6260807500392
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الطراز
(صغير) S
(متوسط) M
(كبير) L

أن تشـتمل التصميمـات المختلفـة علـى مجموعـات
منفصلة تختص كل منها باصابات معينة مثل الحروق
والجروح والتسـمم واالختناق والعض والنزف والرشـح
والعنايـة بالعيـون  .......الـخ .تـم تصميمهـا بطريقـة
خاصـة .لسـهولة فصـل الملحقـات وتصنيفهـا ،داخـل
الحقائـب الكبيـرة والمتوسـطة الحجـم توجـد أقسـام
مدمجـة وأقفـال لمنع الفتح غير المرغوب فيه .كما أن
الجسم شبه الشفاف لهذه الحقائب يجعل من السهل
تحديـد الملحقات الموجـودة بها دون الحاجة إلى فتح
الغطاء.
العدد داخل العلبة

االبعاد

6
2
1

95 mm × 30 mm × 125 mm
206 mm × 49 mm × 205 mm
270 mm × 102 mm × 290 mm

القاعدة الجدارية البالستيكية لحقيبة االسعافات االولية
تثبيت حقيبة اإلسعافات األولية على الجدار أو األسطح المشابهة
هــذه القاعدة مناســبة لحقائب اإلســعافات األولية األكثر شيوعً ا في المختبرات .من السهل جدا تثبيته
للنمــاذج الكبيــرة ( .)Lمصنوعــة مــن مــادة البولي على الجدار.
بروبيليــن ومقاومــة لألحماض والمــواد الكيميائية
النوع

 GS1كود

6260807500408

االبعاد( العرض × الطول)
255 mm × 60 mm

البولي بروبيلين

صندوق التبريد )(Cool box

حفظ المواد المختلفة في درجات حرارة من  0إلى  4درجات مئوية
صندوق التبريد هو جهاز يســتخدم تقنية سلســلة
التبريــد ( )Cold Chain Technologyلتوفيــر
ظــروف درجة حــرارة مناســبة لتخزيــن مجموعة
متنوعة من األدوية واللقاحات والدم ومشــتقاته
وجميع المواد الحساســة للحــرارة عمومً ا .تتوفر
صناديــق التبريــد مــن شــركة  P.I.P.بحجمين،
لترا ذات
لترا ذات ســعة  26و طــراز ً 30
طــراز ً 11
 GS1كود

6260807500774
6260807502259

السعة ()L

11
30

ســعة  70قطعــة ثلجيــة ذات وزن  400غــرام.
جســم صنــدوق التبريــد مصنــوع مــن البولــي
إيثيليــن والمــواد العازلة الداخليــة مصنوعة من
البوليســترين القابــل للتوســيع ويبلــغ متوســط
لترا
ســمك الجســم  25ملــم .يحتوي الطــراز ً 30
لترا عن
علــى قفلين للتبديل ويتم قفل الطراز ً 11
طريق تدويــر المقبض لألعلى.
االبعاد الداخلية ()mm

330 × 195 × 180
480 × 290 × 250

االبعاد الخارجية ()mm

430 × 265 × 230
560 × 370 × 300
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صحن ابر الحقن والضمادات )(Injection and Dressing Tray
ترتيب ونقل مستلزمات الحقن والضمادات
صحــن ابــر الحقــن والضمــادات لترتيــب و نقــل والضمــادات بأمــان .مــن مميــزات هــذا الصحــن،
مســتلزمات الحقــن والضمــادات فــي المراكــز وجــود مســاحة خاصــة لتناســب أحجــام مختلفــة
الطبيــة والمخبريــة .يمكــن اســتخدام هــذا المنتــج مــن حاويــات األدوات الحــادة.
لحفــظ المســتلزمات علــى الطاولــة وحمــل الحقــن
 GS1كود

الطراز

6260807502457

صغير

6260807502464

كبير

حاوية األدوات الحادة المناسبة

RC plus ۲ ،۳
Cd0/5
RC plus ۲ ،۳
Cd 0/5 ،1/5 ، Cplus 1/5

االبعاد (االرتفاع ×العرض ×الطول)

۳۵۰ mm × ۲۴۷ mm × ۴۳ mm
۳۹۰ mm × ۲۹۰ mm × ۴۰ mm
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جعبه میکروتیوب
گیری
المعداته
نوکو نمون
برداری
جعبه
نمونه
ای،
تجهیزاته
مستلزمات حمل و جالول
العينات
سمپلر،و
نقل

صحن اخد العينات وحمل العينات

)(Phlebotomy Tray
النقل اآلمن للعينات ومعدات أخذ العينات

تـم تصميـم صحـن اخـد العينـات وحمـل العينـات
 P.I.P.لتنظيـم وزيـادة سـرعة وكفـاءة وسلامة
عمليـة أخـذ العينـات والوصول إلى جميـع المعدات
الالزمـة .يسـمح الهيـكل الفريـد لهذا الصحـن بتثبيته

علـى شـريط مسـطح و وضعـه فـوق سـرير المريـض
بالقـرب مـن السـرير .صحـن اخـد العينـات وحمـل
العينـات مصنوعـة مـن مـادة البولـي بروبيليـن وهـي
متـاح فـي مجموعـة متنوعـة مـن األلـوان.

بدون غطاء مع عمق كبير وارتفاع مناسب للجدران
القدرة على ضبط الوسط الداخلي باستخدام مجموعات فواصل وألواح
القدرة على وضعه على قضبان أفقية (سرير المريض ،عربة)... ،
انخفاض الوزن وقوة اياة عالية
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كيت األكواب

كيت األنابيب

االبعادالخارجية
الطول ۴۴۰ mm
العرض ۲۸۰ mm
االرتفاع بمقبض ۲۸۰ mm
االرتفاع بدون مقبض ۱۶۰ mm

 GS1كود

الطراز

قطر الحفر ()mm

االستعمال

6260807502082

عام

-

تحمل مجموعة متنوعة من معدات أخذ العينات،
مع القدرة على تركيب حافظة أنابيب بداخلها

6260807502099

مع كيت االنابيب

 4( ф 44عدد)
 4( ф 40عدد)
 4( ф ۲۱عدد)
۱۴( ф 17عدد)
۱۸( ф 13عدد)

يشمل كيت األنابيب لجميع أنواع األنابيب وحاويات
أخذ العينات ،تحمل جميع أنواع معدات أخذ
العينات مع القدرة على تركيب حافظة أنابيب بداخلها

6260807502105

مع كيت األكواب

 ۱۰ ( ф 44عدد)
4 ( ф 48عدد)

يحتوي على كيت األكواب لجميع أنواع حاويات
العينات وعلب البراز ،وتحمل جميع أنواع معدات
أخذ العينات مع القدرة على تركيب حافظة أنابيب
بداخلها

www.medpip.com
حقيبة حمل العينات

)(Sample Collection and Transportation Case
الحمل والنقل اآلمن وتنظيم أنواع العينات وحاويات اخذ العينات

تعـــد حقيبـــة حمـــل العينـــات  P.I.P.وســـيله بس ً
ـــيطة
وفعالـــة تمتلـــك ثالثـــة طـــرز مختلفـــة مـــن الكيتـــات
الداخليـــة ،ولـــكل منهـــا تصميـــم وعـــدد مـــن الثقـــوب
المختلـــف حســـب حاجـــة ورغبـــة المســـتخدم .أيضـــا
أبعـــاد هـــذه الحقيبـــة مناســـبة لوضعهـــا فـــي صنـــدوق
التبريـــد لحمـــل العينـــات الحساســـة للحـــرارة.
الحقيبـــة والكيتـــات الداخليـــة قابلـــة للتعقيـــم
بواســـطة االتـــوكالف ومقاومـــة لمعظـــم األحمـــاض

والمـــواد الكيميائيـــة الشـــائعة فـــي المختبـــر .مـــن
أجـــل تنظيـــم وتصنيـــف العينـــات ،يتـــم تصميـــم
حقيبـــة حمـــل العينـــات فـــي مجموعـــة متنوعـــة مـــن
األلـــوان .بســـبب القفليـــن الصلبيـــن علـــى البـــاب،
إذا كان أحـــد األقفـــال مفتوحـــا ،فـــإن اآلخـــر يقفـــل
الغطـــاء ويحافـــظ علـــى محتويـــات داخـــل الحقيبـــة
آمنـــة.

امكانية تغيير الشكل الداخلي للحقيبة بتغيير الكيت
امكانية حمل ونقل العينات بسهولة وبدون اي تسرب
الوان مختلفة من اجل الترتيب والتصنيف
 GS1كود

الطراز

قطر الحفر

االستعمال

6260807501023

مع الكيت
العام

 2( 10 mmعدد) 8( 14 mm ،عدد)
 5( 16 mmعدد) 1( 24 mm ،عدد)
 1( 40 mmعدد) 1( 48 mm ،عدد)

اخذ العينات ،نقل وسائل الضمادات،
اخذ عينات الدم و......

6260807501030
6260807501047
6260807501580

مع كيت
األكواب
مع كيت
األنابيب
بدون كيت

 5( 20 mmعدد) 7( 50 mm ،عدد) انواع علب البراز ،حاويات عينات البول،
أنابيب اخذ العينات
 29( 13 mmعدد) 28( 16 mm ،عدد)

أنابيب  ،CBCأنابيب اخذ العينات

-

انواع معدات المعاينة واخذ العينات،
جميع المستلزمات

الكيت العام
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كيت األكواب

كيت األنابيب

االبعاد الخارجية للحقيبة
الطول 280mm
العرض 190mm
االرتفاع مع القبضة 140mm
االرتفاع بدون القبضة 100mm

معدات االختبارات المجهرية والتلوين
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معدات االختبارات المجهرية و
التلوين
87

Microscopic & Staining
Equipment

معدات االختبارات المجهرية
والتلوين

 89الشرائح المجهرية
 89شرائح االختبارات المصلية ذات التجاويف
 89شرائح االختبارات المصلية ذات التجاويف البيضاء
 90مجموعة تلوين الشرائح المجهرية
 90جرة تلوين الشرائح المجهرية
 91سلة تلوين الشرائح المجهرية ذات المقبض
 91صينية تلوين الشرائح المجهرية ذات منافذ لوضع الشرائح
 92صفيحة وضع الشرائح المجهرية
 92ملف تخزين الشرائح
 92عربة نقل ملفات تخزين الشرائح المعدنية
 93قلم الماس ( ماركر الماس طبي )
 93مجلد تخزين الشرائح المجهرية
 93علبة حفظ الشرائح المجهرية
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الشرائح المجهرية

)(Microscope Slide
فحص ومعالجة العينات تحت المجهر
الشرائح المجهرية من شـــركة  P.I.P.ذات االبعـــاد
 75mm × 25mmوالسـماكة  1/2mmمصنـوع
مـن الزجـاج ذو نوعيـة عاليـة جـدا حيث إن سـطحه
األملـس يعـزز دقة الفحص المجهري .هذه الشـرائح

مقاومـة للتـآكل وتأتـي فـي صناديـق مكونـة من 50
عـدد موضوعـة بيـن كل شـريحتين اوراق منديليـة
لمنـع االحتـكاك وكل صنـدوق يأتي بصـورة منفصلة
ومختومة.

تدفق الدم موحد (مسحة الدم)
نظيفة ومغسولة ومصقولة ،وجاهزة لالستخدام
قوة كافية
شفافية كبيرة
 GS1كود

6260807502822

الطراز

7102

االبعاد

75 mm × 25 mm

العدد داخل العلبة

 50عدد

العدد داخل الكرتونة

 50علبة

شرائح االختبارات المصلية ذات التجاويف

)(Serology Cavity Spot Plate
فحص ومعالجة العينات تحت المجهر

شـريحة االختبـار المصليـة ذات التجاويـف تسـتخدم
غالبـا فـي عمليـات التـراص ،الترسـيب والتعـرق.
الشـريحة ذات التجاويف من شـركة  P.I.P.مصنوعة
مـن بوليمـر شـفاف ولها مقاطـع عرضية دائريـة .هذه
الشـرائح مناسـبة لجميع أنـواع االختبـارات المصلية.
شـرائح االختبـارات المصليـة ذات التجاويـف مثاليـة
ً
أيضـا لمراقبـة التفاعلات الرسـوبية ،والتخزيـن
 GS1كود

6260807500590
6260807500606

المؤقـت لكميـات صغيـرة مـن العينـات والمحاليل،
فضلاً عـن تحضيـر العينـات والتلوين المرغـوب لها.
يأتـي هـذا المنتـج فـي طرازيـن مـن التجاويـف  10و
 ،12طـراز الـــ  12تجويـف لتسـهيل عمليـة التحديـد
فانهـا مـزودة بماتركـس للصفـوف .شـريحة االختبـار
المصليـة ذات التجاويـف مقاومـة لمعظم األحماض
والمـواد الكيميائيـة الموجـودة عادة فـي المختبرات.

89

ابعاد الحفر(العمق × القطر) العدد داخل العلبة
االبعاد
الطراز
ф17 mm × 3 mm
30
 10تجاويف 110 mm × 55 mm × 5 mm
ф20 mm × 2 mm
30
 12تجويف 117 mm × 85 mm × 3/5 mm

for 12
cavity

شرائح االختبارات المصلية ذات التجاويف البيضاء

)(White Serology Cavity Spot Plate
فحص ومعالجة العينات تحت المجهر
شريحة االختبار المصلية ذات التجاويف تستخدم
غالبا في عمليات التراص ،الترسيب والتعرق.
الشريحة ذات التجاويف البيضاء من شركة P.I.P.
ذات تقعرات ومقاطع عرضية دائرية .هذه الشرائح
تعتبير مناسبة جدا لالستخدام في اختبارات مثل
اختبار  ،VDRLاختبارات درجة الحموضة PH
والتحليل الكمي للمحاليل من اجل عمليات
الترسيب .تعتبر هذه الشرائح ايضا مثالية لمراقبة
 GS1كود

6260807502334
6260807502327

التفاعالت اللونية ،والتخزين المؤقت لكميات
صغيرة من العينات والمحاليل وكذلك إعداد
مجموعات العينات وااللوان المرغوبة .يأتي هذا
المنتج في طرازين من التجاويف  10و  ،12طراز الــ
 12تجويف لتسهيل عملية التحديد فانها مزودة
بماتركس للصفوف .شريحة االختبار المصلية
ذات النجاويف البيضاء مقاومة لمعظم األحماض
والمواد الكيميائية الموجودة عادة في المختبرات.

ابعاد الحفر(العمق × القطر) العدد داخل العلبة
االبعاد
الطراز
ф17 mm × 3 mm
30
 10تجاويف 110 mm × 55 mm × 5 mm
ф20 mm × 2 mm
30
 12تجاويف 117 mm × 85 mm × 3/5 mm

for 12
cavity

معدات االختبارات المجهرية والتلوين

مجموعة تلوين الشرائح المجهرية )(Slide Staining Set
منظمات محاليل تلوین الشرائح المخبرية ،و زیادة الدقة و الكفاءة في التلوین.

90

مجموعة تلوين الشرائح المجهرية من شركة P.I.P.
هي اختيار مناسب للمتطلبات الموجودة في قسم
التلوین الخاص بـــــ علم األنسجة ،علم الخاليا ،ابحاث
الدم ،علم األمراض ،علم االحياء المجهرية و غير ذلك.
هذه المجموعة تتكون من جرات ذات اغطية مفصلية
متصلة بالهیکل ،سلة للتلوین ذات مقابض تحتوي
علي  25منفذ و قابضة معدنیة.
جرة التلوین و السلة الخاصة بها مصنوعة من مادة
( PETبولي إيثيلين تريفثاالت) و هي مقاومة ألنواع
المذیبات وخاصة الموجودة في مختبرات علم
األنسجة ( التولوين ،الزیلین  .)...سعة جرة التلوین هي
 300مل و هي ذات عمق مناسب لغطس الشریحة

المخبرية فیها بالکامل .باإلضافة الى ذلك غطاء جرة
التلوین صمم بحیث یتم إغالقه بأحکام لیمنع من
احتمال تبخر العينات الموجودة داخل الجرة.
سلة التلوین لهذه الجرات تحتوي علي  25منفذ و
صممت مقابضها بصورة مثالية حیث تنقل بسهولة و
بسیطرة تامة.
الحافظة المعدنیة لهذه الجرات صنعت من الستانلي
ستيل المقاوم للصدأ تقوم بتنظيم جرات التلوین،
وهي مقاومة لألحماض و المذیبات الشائعة في
المختبرات و قابلة للغسیل .و کذلك بسبب الوزن
الخفیف لألجزاء المصنعة فإن حملها ونقلها من مكان
الى اخر بالنسبة للمخبري سهل جدا.

 GS1كود

الطراز

6260807501603

مجموعة علم االنسجة وعلم
الخاليا

 12جرة للتلوين  +سلتين
الحافظة720 × 130 × 110 :
للتلوين  +حافظة معدنية جرة تلوين الشرائح المجهرية125 × 55× 115:
سلة التلوين92 × 30 × 92 :
ذات  12حفرة

6260807501610

مجموعة امراض الدم

 3جرة للتلوين  +سلة
الحافظة110× 130× 230:
للتلوين  +حافظة معدنية جرة تلوين الشرائح المجهرية125× 55× 115:
سلة التلوين92× 30× 92:
ذات  3حفر

االجزاء

االبعاد() mm

جرة تلوين الشرائح المجهرية )(Slide Staining Dish
تلوين الشرائح
جـرة التلویـن مصنوعة مـن مـادة ( PETبولي إيثيلين
تريفثـاالت) و هـي مقاومـة ألنـواع المذیبـات وخاصـة
الموجـودة فـي مختبـرات علـم األنسـجة ( التولويـن،
الزیلین  .)...هي اختيار مناسب للمتطلبات الموجودة
فـي قسـم التلویـن الخـاص بــــــ علـم األنسـجة ،علـم
الخاليـا ،ابحـاث الـدم ،علـم األمـراض ،علـم االحيـاء
 GS1كود

6260807501627

االبعاد

المجهرية و غير ذلك .سعة جرة التلوین هي  300مل
و هي ذات عمق مناسـب لغطس الشـریحة المخبرية
فیهـا بالکامـل .باإلضافـة الـى ذلك غطاء جـرة التلوین
صمـم بحیـث یتم إغالقـه بأحکام لیمنع مـن احتمال
تبخـر العينـات الموجـودة داخل الجرة .هـذه الجرات
مناسـبة جدا للعمل مع سـلة التلوين ذات  25منفذ.

125 mm × 55 mm × 115 mm

العدد داخل العلبة

12
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سلة تلوين الشرائح المجهرية ذات المقبض
)(Slide Staining Holder with Handle
وضع الشرائح في جرة تلوين الشرائح المجهرية

السلة تلوين الشرائح المجهرية ذات المقبض مصنوعة
من مادة ( PETبولي إيثيلين تريفثاالت) و هي مقاومة
ألنواع المذیبات وخاصة الموجودة في مختبرات علم
األنسجة ( التولوين ،الزیلین .)...سلة التلوین لهذه
الجرات تحتوي علي  25منفذ بامكان المستخدم وضع
 GS1كود

السعة

 25شريحة

6260807501634

 25شريحة بداخلها ومن ثم وضع هذه السلة بداخل
الجرة الخاص بالتلوين .صممت مقابضها بصورة مثالية
حیث تنقل بسهولة و بسیطرة تامة والتمنع نهائيا من
اغالق غطاء جرة تلوين الشرائح المجهرية.
االبعاد

92 mm × 30 mm × 92 mm

صينية تلوين الشرائح المجهرية ذات منافذ لوضع الشرائح

)(Staining Tray with Slide Holder
تلوين وحمل الشرائح

تعتبر وسيلة مناسب لتلوين أنواع مختلفة من شرائح
أمراض الدم ،وعلم الخلية ،وعلم األمراض ،وأكثر من
ذلــك .تتكون صينية التلوين من شــركة  P.I.Pمن
جزئيــن منفصليــن احداهما للتلويــن واالخر لحمل
والتخزين الموقت للشــرائح .يمتلــك الجزء الخاص
بالتلويــن القــدرة على تلويــن  21شــريحة في وقت
واحد ،ويحتوي الجزء الخاص بالحمل والتخزين على
 GS1كود

6260807500545

 21منفــذ لحمل وتخزين  21شــريحة .ويمكن أيضا
أن تســتخدم هذه األجزاء بشــكل منفصــل .واحدة
من المزايا الرئيســية لصينية التلوين هذه هي أنبوب
التصريف اللوني ،الذي يحافظ على صحة ونظافة بيئة
المختبر .صينيــة التلوين مقاومة لمعظم األحماض
والمواد الكيميائية الشائعة في المختبرات.
االبعاد

340 mm × 225 mm × 35 mm
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معدات االختبارات المجهرية والتلوين
صفيحة وضع الشرائح المجهرية

)(Slide Holder with Grooved Slot
حمل وتنظيم الشرائح
صفيحة وضع الشــرائح المجهرية من شــركة  P.I.P.الوســيلة في سهولة وضع الشــريحة بداخلها والقدرة
تمتلك  21منفذ لحمل الشــرائح وهي مصنوعة من على رؤية الشــرائح بأكملها الكتشاف الشرائح بشكل
البوليســترين .يمكن اســتخدامه ً
أيضا لنقل الشرائح عام والتي تكون ذات اشرطة ملونة.
مــن مكان الى اخر داخــل المختبر .تتمثل ميزة هذا
 GS1كود

6260807500842

السعة

 21منفذ

االبعاد

220 mm × 61 mm × 17 mm

العدد داخل العلبة

6

ملف تخزين الشرائح

)(Filing Cabinets for Slide
تنظيم آمن وأرشفة الشرائح ذات االبعاد  76 × 26ميلي متر
فــي اقســام علــم االمــراض فــي المستشــفيات
واالقســام المختلفــة مــن المختبــرات ،مــن
المهــم جــدا فحــص أو إعــادة تحضيــر عينــة مــن
كتلــة نســيجية معينــة ،لتنظيــم العينــات وحفظهــا
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والحفــاظ عليهــا لمــدى زمنيــة طويلــة .نظ ًــرا لضــرورة
وحساســية اســترداد العينــة لدراســتها تتمتــع
ملفــات تخزيــن الشــرائح مــن شــركة  P.I.P.علــى
جميــع هــذه الميــزات التاليــة.

مقاوم للرطوبة مقارنة بالنماذج المعدنية
مقاوم للعفن مقارنة بالنماذج الخشبية
انخفاض الوزن بالمقارنة مع النماذج المعدنية
عدد االدراج كبير جدا مع ترقيم لتسهيل استرجاع العينات
القدرة على وضع عدد كبير من الملفات معً ا
عدم وجود حواف حادة وخطرة لتجنب اإلصابة
سهولة حركة الدرج
ال تسبب اي اضرار للشرائح (بسبب األخاديد المنظمة)
مصنوعة من ABS
 GS1كود

6260807502303

السعة

 1200شريحة

االبعاد الخارجية ()mm

۵۱۰× 458× ۱۳۰

عربة نقل ملفات تخزين الشرائح المعدنية

)(Metal Trolley for P.I.P. Filing Cabinets
تنظيم ونقل ملفات تخزين الشرائح بسهولة P.I.P.
مصنوعة من المعدن مع طالء الدهان
لدیها عجالت للتحرک
 GS1كود

6260807502686

السعة
 3او  5ملفات شرائح

االبعاد()mm
550× 450× 1150

www.medpip.com
قلم الماس (ماركر الماس طبي)

)(Diamond Scribe
وضع عالمات على األسطح الصلبة والزجاجية ،وخاصة الشرائح
الفوالذ المقاوم للصــدأ و هذا القلم يتوفر بلونيين
هما الفضي والكحلي.

القلم االلماســي مناســب لوضع العالمات والكتابة
على األسطح الصلبة مثل الشرائح والزجاج وغيرها
مــن الســطوح االخرى .جســم القلــم مصنوع من
 GS1كود

االبعاد (الطول)
135 mm

6260807500415

مجلد تخزين الشرائح المجهرية
)(Slide Mailer
حفظ والنقل اآلمن للشرائح

مجلــد تخزيــن الشــرائح المجهريــة مــن شــركة
 P.I.P.مناســبة لتخزيــن وحفظ وحمل الشــرائح
ذات االبعــاد  76× 26ملــم ،و هــي مصنوعــة من
مــادة البولــي بروبيليــن ويمكن تعقيمها بواســطة
االتــوكالف كمــا انهــا تتحمــل درجــات الحــرارة
المنخفضــة جــدا (قابلــة للتجميد) .هيــكل جدار
 GS1كود

6260807501009
6260807500859

الطراز

ذات حفرة وحيدة
ذات حفرتين

مجلــد تخزين الشــرائح المجهرية مصمــم بطريقة
لمنــع تلــف أو تحــرك الشــرائح بداخــل المجلــد.
غطــاء المجلــد قابــل لالغــاق والفتــح بســهولة.
مجلــد تخزين الشــرائح المجهرية مقــاوم لمعظم
األحمــاض والمــواد الكيميائيــة الشــائعة فــي
المختبرات.
االبعاد

84 mm × 43 mm × 6 mm
88 mm × 71 mm × 6 mm

العدد داخل العلبة

100
100

علبة حفظ الشرائح المجهرية
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)(Slide Storage Box
حفظ وتنظيم عدد كبير جدا من الشرائح

علبـة حفـظ الشـرائح المجهريـة مـن شـركة P.I.P.
مصنوعة من  ABSو هي مناسـبة لحفظ الشـرائح ذات
المقـاس  76× 26ملـم .فـي الجـزء السـفلي مـن العلبـة
ولسـهولة تحديـد الشـرائح ،يتم توفيـرقائمة مرقمة مع
إمكانيـةكتابـة المالحظات المضمنة وكذلك يوجد على
الوجـه الداخلـي لغطـاء العلبة طبقة من االسـفنج لمنع
االضرار بالشـرائح عند اغالق العلبة .الهيكل المسـتطيل
 GS1كود

6260807500613
6260807500620
6260807500637
6260807500644

الطراز

 10حفرة
 25حفرة
 50حفرة
 100حفرة

للعلبة يجعل من السهل الحفاظ على تصميم مستقر
مـن اجـل الترتيـب داخل المخبـر وكذلك تخزيـن آمن.
تأتـي علبة حفظ الشـرائح المجهرية بأقفـال واقية وتأتي
فـي أربعـة طـرز ذات سـعات مختلفـة وكذلـك باللونيـن
الرمادي واألسود .التباين في التلوين يجعل من السهل
تصنيف العينات.
االبعاد

82 mm × 54 mm × 33 mm
99 mm × 83 mm × 33 mm
200 mm × 83 mm × 33 mm
200 mm × 162 mm × 33 mm

المستلزمات العامة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش
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المستلزماتالعامة
General Supplies
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المستلزمات العامة

 97قفازات النايلون ذات االستعمال لمرة واحدة
 97القناع الطبي
 98مقعد الحمام
 99نونية السرير الصحية
 100كوب الدواء المدرج
 100علبة حبوب الدواء اليومي
 100علبة حبوب الدواء االسبوعي
 101خافض اللسان البالستيكي
 101علبة حبوب الدواء اليومي – االسبوعي
 102قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة
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 102قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة ذات الملصقات
 103قنينة الغسل المخبرية المدمجة
 103الدورق البالستيك ذو القبضة
 103االسطوانة البالستيكية المدرجة
 104خافض خشبي (بدون قطن)
 104الطبق الجراحي البالستيك كليوي الشكل
 104رف التجفيف المخبري
 105سالل الستانلي ستيل المثقبة
 105حاوية الماصات المعدنية
 105حاوية اطباق البتري المعدنية
 106غسالة الماصات والسحاحات االتوماتيكية البالستيكية
 107غسالة الماصات االتوماتيكية المعدنية
 107جرة بالستيكية للغسيل
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قفازات النايلون ذات االستعمال لمرة واحدة

)(Disposable Nylon Gloves

قفــازات النايلــون مــن شــركة  P.I.P.شــفافة وذات المضلع والتي تتميز بها عن باقي القفازات األخرى ذات
االســتعمال لمرة واحدة .تتوفر هذه القفازات في كال االستعمال لمرة واحدة هي عدم انزالق القفاز في اليد
الطرازيــن البســيطة والمضلعة بحجــم واحد ويمكن عند استخدامها.
اســتخدامها لكال اليديــن .الميزة الرئيســية للنموذج
 GS1كود

العدد داخل العلبة

الطراز

البسيط
المضلع

6260807501177
6260807501184

100
100

القناع الطبي

)(Sanitary Mask
الحماية من التلوث واالنبعاثات الناجمة عن المرضى
هنــاك العديد مــن األمراض وااللتهابــات الخطيرة
التــي يمكــن أن تنتقــل عــن طريق إفــرازات الفم،
ومن أكثر الطرق الفعالة لمنعها اســتخدام األقنعة
الواقية .اســتخدام األقنعة ليس فقط تمنع إفرازات
فم المســتخدم من االنتشــارفي البيئة ،ولكن أيضا
يمنــع دخــول إفــرازات الجهــاز التنفســي مــن فم
المريــض لفــم للمســتخدم .أقنعــة  P.I.P.لديهــا

العديد من المزايا على األقنعة التقليدية .من هذه
المزايا انه ال يقيد تنفس ومحادثة المستخدم؛ كما
أنــه ال يتشــرب المكياج من على وجه المســتخدم
ويمكــن غســله بســهولة .الميــزات األخــرى لهــذا
القناع هي طريقة عرض وجه المســتخدم وإمكانية
االستخدام المتزامن مع النظارات.

 GS1كود

االبعاد

النوع

6260807500941

االرتفاع ۶۳ mm :
الطول 115 mm :

 - ABSالبولي بروبيلين

العدد داخل العلبة

12
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المستلزمات العامة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

مقعد الحمام

)(Sitz Bath

تخفيف األلم ،وتسريع الشفاء ،وتخفيف جفاف الجلد في منطقة العجان
بشـكل عـام ،بعـض الحـاالت الطبيـة مثـل
مـا بعـد الـوالدة وبضـع الفـرج (شـق العجـان)
والعمليـات الجراحيـة مثـل اسـتئصال البواسـير
(جراحـة البواسـير) وأمـراض مثل الشـق الشـرجي،
التهـاب البروسـتات ،البواسـير ،خـراج الشـرج،
هبـوط المسـتقيم ،القرحـة التناسـلية ،والتهابـات
المهبليـة) .لسـوء الحـظ ،علـى الرغـم مـن انتشـار
هـذه األمـراض بيـن الرجـال والنسـاء مـن مختلـف
األعمـار ،فـإن عـدم توفـر أدوات العلاج المناسـبة
قـد خلـق العديـد مـن المشـاكل للمرضـى،
ومعظمهـم يعانـون مـن أالم شـديدة .مقعـد
الحمـام هـذا صالح لالسـتعمال لمجموعة واسـعة
مـن النـاس ،ويمكـن أن تسـتخدم لتخفيـف االلـم
وتسـريع الشـفاء ،وتطهيـر منطقـة العجـان ،و

تخفيـف تشـنجات العضلات وراحـة المسـتخدم.
وبالنظـر إلـى أن مقعـد الحمـام هـذا يوضـع علـى
أنـواع الحمامـات المختلفـة الثابتـة والمتحركـة،
فأنـه يمكـن للمسـنين واألشـخاص الذيـن يعانـون
مـن تقلصـات العضلات وأي شـخص لديـه
قيـود علـى الحركـة اسـتخدامه بسـهولة ،ويمكـن
اسـتخدامه للعلاج بالميـاه السـاخنة أو البـاردة.
كاف مـع الماء ،لكن
اسـتخدام هـذا المنتـج وحده ٍ
بعـض النـاس يفضلـون إضافـة بعـض المـواد متـل
اليـود ،والصـودا ،والخـل ،ومـا إلـى ذلـك لتقليـل
العـدوى .ومـع ذلـك ،مـن المهـم التشـاور مـع
مقـدم الرعايـة الصحيـة الخـاص بـك .يتـم إنتـاج
هـذا المنتـج فـي مجموعـة متنوعـة مـن األلـوان.

مناسبة لتخفيف األلم وعدم الراحة ،وسرعة الشفاء وتخفيف جفاف الجلد
خفيفة الوزن ،دائمة ،صحية ،سهلة الغسل
تسريع الشفاء بعد الوالدة ،بضع الفرج واستئصال البواسير
متاح لالستخدام للحمامات الثابتة والمتنقلة القياسية
موصى به لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات العجان والحوض مثل البواسير ،الشق الشرجي ،التهاب
البروستات ،خراج الشرج ،هبوط المستقيم ،القرحة التناسلية ،االلتهابات المهبلية وغيرها من االضطرابات
الشرجية والمهبلية.
مصنوعة من البولي بروبلين
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متاح لالستخدام علي أنواع الحمامات المختلفة

 GS1كود

6260807501597

النوع

البولي بروبيلين

االبعاد الداخلية ()mm

270× ۲۵۵× ۹۰

االبعاد الخارجية ()mm

۳۷۰× ۳۶۵× ۱۳۰
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نونية السرير الصحية )(Multiclean Bedpan
لجمع وإخراج بول وبراز المرضي
يعــود تاريــخ تصميم نونيــات الســرير الحالي إلى
أوائل القرن العشرين ،منذ أكثر من  100عام ،وقد
ادى قــدم وعدم كفــاءة هذه التصاميــم الى زيادة
صعوبــة اســتخدام النونيــة على كل مــن المريض
والموظفيــن فــي المستشــفى ومقدمــي الرعايــة
الصحيــة للمريــض .على ســبيل المثال ،الشــعور
باالنزعاج والتســبب في األلم والضغط على جســم
المريــض ،وصعوبة اســتخدامه للنســاء ،واإلفراط
في فتح غطاء النونية ،والغثيان نتيجة اســتخدامه
(تســبب اإلجهــاد وعدم الراحة لــكل من المريض
والممرضيــن) وصعوبــة تخليتــه وتنظيفــه في كل
مرة يســتعمل بها........الخ هي بعض األشياء التي
تجعــل اســتخدام هذا النوع مــن النونيات مزعجا
جدا.
هذه المشــاكل غير ســارة بشــكل خاص ومزعجة،
وهي شــائعة ً
جدا في البيئة الســريرية وال مفر منها
ولهــا تأثيــر نفســي ســلبي علــى كل مــن المريض
والممرضين.
نونيــة الســرير الصحيــة مــن شــركة  P.I.P.مــع
تصميمــه المريــح والفعــال يزيــل هــذه العيوب
ويجعــل مــن الســهل علــى كل مــن المريــض
والممرضين اســتخدامه بســهولة تامة .واحدة من
أهــم ميزات هذا الجهاز هو أنه ال يختلف بالنســبة
للمرضــى مــن الذكــور واإلنــاث ،والنســاء تشــعر
بالراحــة مثــل الرجــال عنــد اســتخدامه .النونيــة
العــادي ال تصنــع تغطيــة بصرية وال تمنع انتشــار

الروائــح الكريهــة؛ ويتعيــن علــى المريــض ً
أيضــا
ً
عاريا علــى النونية .التغطيــة (لألعضاء
االســتلقاء
التناســلية في النونية) ،باإلضافــة إلى الحفاظ على
ســرية األعضاء ،تقلل من انتشــار الروائح الكريهة.
االســتلقاء علــى النونيات المصنوعــة من المعدن
صعب وبارد وغير مريح .يمكن أن تتسبب حوافها
الرفيعة والحادة في احداث جروح لجسم المريض
بعــد فترة مــن الوقت ،وقد تؤدي هــذه اإلصابات
إلــى حدوث تقرحــات .صممت النونيــات العادية
بطريقــة حيــث أن وزن المريــض يتحملــه ســطح
صغيــر وهــذا يؤدي الــى وضع الكثير مــن الضغط
علــى ظهــر المريض .أيضــا ،فإن تدفــق البول على
طــول الجــزء الخلفــي للمريض يمكن أن يســبب
تقرحات خطيرة .نونية الســرير الصحية من شــركة
 P.I.P.مع امتالكها لسطح أكبر  3/5مرة من بقية
النونيــات االخرى توفر راحــة قصوى للمريض .مع
مســاحة واســعة ،يوزع هذا الجهــاز وزن المريض
علــى النحــو األمثل .الحد مــن الضغــط المركزي
علــى ظهر المريض هو وســيلة فعالــة لمنع ايجاد
التقرحــات .يزيد شــق الجهاز الموجــود في ناحية
فقرات العمود الفقري من ســامة اســتخدام هذا
الجهــاز ويمنع األلم حتى بعد الجراحة .من المزايا
األخرى لهــذا الجهاز وجود مقابض علــى الجانبين
ومقبض واحد في الجزء الســفلي مما يسهل وضع
ونقــل النونية ،باإلضافة إلــى تعزيز تحكم المريض
وتوازنه بالنونية.

منع انتشار التلوث والعدوى
متاح للرجال والنساء
تعقم باستخدام األوتوكالف أو باستخدام الطرق
الحفاظ على الخصوصية الشخصية
الكيميائية
منع الروائح الكريهة
األسرة
تلوث
منع
مــن
متنوعــة
مجموعــة
بواســطة
قابــل للغســل
ّ
السيطرة والتحكم بالمواد التي تفرز من الجسم
المنظفات
إمكانية وضع كيس جمع الفضالت في النونية
قابل للغسل بصورة غير آلية
مصنوع من البولي بروبلين
تمنع من تلوث ظهر المريض
 GS1كود

6260807500972

النوع

البولي بروبيلين

االبعاد

450 mm × 335 mm × 190 mm
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كوب الدواء المدرج )(Graduated Medicine Cup
قياس وتناول الدواء
لتنــاول األدوية الســائلة عن طريق الفم في اقســام
المستشفى المختلفة .هذا الكوب من شركة P.I.P.
لالســتعمال لمــرة واحــدة و هو مصنــوع من مادة
البولي بروبيلين الشفافة كما انه قابل للتعقيم.

كوب الدواء مناســب لجميع األدوية الســائلة والتي
يتــم تناولها عــن طريق الفــم .هذا الكــوب متدرج
ويمكن قياس األدوية السائلة و تناولها بدقة عالية.
نظرا للميزات المذكورة ،تعد هذه األكواب مناســبة
ً
 GS1كود

السعة

التدرج

االبعاد

العدد داخل العلبة

6260807500965

30 ml

)0/5 ml (1ml - 3ml
)1 ml (3ml - 30ml

قطر الفوهة ф 40 mm :
قطر القاعدة ф 30 mm :
االرتفاع 45 mm :

1500

علبة حبوب الدواء اليومي )(Daily Pill Reminder
حفظ ونقل حبوب الدواء ذات المصرف اليومي
إن علبـة حبـوب الـدواء اليومـي عبـارة عـن وسـيلة
بسـيطة وخفيفـة الوزن وسـهلة االسـتخدام حيـث انها
تتيـح للمسـتخدمين التعـرف بسـهولة علـى حبـوب
الـدواء لفتـرة الصباح والظهيرة والعصر والمسـاء وذلك
بمسـاعدة األقسـام األربعـة داخـل العلبـة وعالماتهـم
المنحوتـة علـى أرضيـة العلبـة.
 GS1كود

6260807501078

الطراز

اليومي

وبذلـك يتمكن الشـخص من تنـاول حبوب الـدواء في
الوقـت المناسـب .يتكـون علبة حبـوب الـدواء اليومي
مـن مـادة البولـي بروبيليـن وهـو مصنـوع مـن سـبعة
ألـوان مختلفـة ،ممـا يتيـح للمسـتخدم تعييـن لـون
معيـن لـكل يـوم ،وتنظيم حبـوب الدواء بسـهولة لكل
يـوم من أيـام األسـبوع.
االبعاد

65 mm × 65 mm × 15 mm

العدد داخل العلبة

58
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علبة حبوب الدواء االسبوعي()Weekly Pill Reminder
حفظ ونقل حبوب الدواء ذات المصرف االسبوعي
تحتوي هذه العلبة على ســبعة أجزاء منفصلة وهي ومتوفر في طرازين بالفارسية واإلنجليزية .يتميز كال
ذات أغطيــة .هــذه العلبــة مخصصــة لســبعة أيام النموذجين بالكتابة بخط برايل عليها.
في األســبوع .مصنوعة مــن مادة البولــي بروبيلين
 GS1كود

6260807500361

الطراز

االسبوعي

االبعاد

120 mm × 28 mm × 18 mm

العدد داخل العلبة
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خافض اللسان البالستيكي )(Plastic Tongue Depressor
معاينة الفم ومزج األدوية والمراهم
خافــض اللســان البالســتيكي ذو االســتعمال لمرة
واحدة من شــركة  P.I.P.مصنوع من البوليسترين
في نموذجين أبيض وشفاف ،له سطح أملس ،حوافه
مســتديرة و من دون أي رائحة او طعم غير مرغوب
به .من الميزات األخرى التي تميز هذا الخافض عن
غيره من الخوافض ،هي انحناء جســمه ،مما يجعل
يد الفاحص ادنى من مســتوى ســطح فم المريض،
 GS1كود

6260807500798
6260807501344

وهــذا االمر يســهل رؤيته لداخل الفــم .المزيد من
القــوة والمرونة وغياب االطراف التــي تلحق الضرر
بالغشاء المخاطي للفم هي من المزايا الألخرى لهذا
الخافــض بالمقارنة مع الخوافض الخشــبية .يمكن
اســتخدامها ً
أيضــا لمــزج المراهــم وخلــط األدوية
والمزيد غيرها من المواد.

االبعاد (العرض × الطول)
150 mm × 18 mm
150 mm × 18 mm

العدد داخل العلبة

الوزن

100
150

6g
6g

علبة حبوب الدواء اليومي  -االسبوعي
حفظ ونقل حبوب الدواء ذات المصرف اليومي على مدار االسبوع
وسـيلة بسـيطة وخفيفة الوزن وسـهلة االستخدام،
نظـرا لوجـود سـبعة أقسـام منفصلـة أليـام
ً
االسـبوع السـبعة ،كل قسـم ايضـا مقسـم إلـى 4
أقسـام منفصلـة ذات اغطيـة ،يتيـح للمسـتخدم
تنظيـم حبـوب الـدواء لـكل نوبـة وتناولهـا فـي
الوقـت المناسـب .هـذا المنتـج مناسـب للمرضـى
الذيـن يحتاجـون إلـى تنـاول بعـض األدويـة خالل

اليـوم ومنعـا لنسـيان اوقاتهـا ،وكذلـك ألولئـك
المسـؤولين عـن رعايـة المرضـى ،حيـث يمنـع
نسـيان المواعيـد الدوائيـة وخطـر التسـمم بسـبب
تنـاول دواء خاطـئ .هـذا المنتـج قابل لالسـتخدام
فـي المستشـفيات واألقسـام الطبيـة والنقـاط
الطبيـة وكذلـك لالسـتخدام الشـخصي للمريـض.

القدرة على تنظيم تناول االدوية األسبوعية وذلك ألمتالكها سبعة أجزاء منفصلة
فصل المواعيد األربعة لتناول االدوية لكل يوم مع اغطية منفصلة لكل منها
القدرة على إزالة كل مقصورة من المقصورات السبع من الجسم الرئيسي
القدرة على حمل كل مقصورة بشكل منفصل للسفر والعمل وأكثر من ذلك.
القدرة على رؤية حبوب الدواء داخل كل مقصورة دون الحاجة إلى فتح الغطاء بسبب جسمها الشفاف
ذات عالمات مميزة أليام األسبوع والمواعيد اليومية (الصباح ،الظهر ،العصر ،المساء)
العالمات المميزة مكتوبة بخط برايل
 GS1كود

6260807502808

االبعاد

210 mm × 125 mm × 25 mm
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قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة
نقل السوائل بشكل حجمي ،غسل المواد والتجهيزات المخبرية

لجيل الجديد من قناني الغسل المخبرية من شركة
 P.I.P.مصنوعة من البولي إثيلين المنخفض
الكثافة ومزاياها مقارنة بطرازات الجيل التقليدي
والقديم هي اندماج غطاء القنينة وفوهتها .الغطاء
مصنوع من مادة البولي بروبيلين وهو مصمم
ليكون سهل الفتح واإلغالق ،والسطح الخارجي
للغطاء مسنن .األنبوب الداخلي مصنوع ً
أيضا من
البولي إيثيلين ويمكن توصيله بسهولة بالغطاء .هذه
ال توجد إمكانية لتسرب السوائل
القدرة على تعيين رمز اللون

القناني تأتي بقياسين من  500و  1000مل ويمكن
استخدامها لنقل السوائل تصل درجة حرارتها إلى
 75درجة مئوية .هذه القناني من شركة P.I.P.
ذات اغطية ملونة تأتي في  5ألوان مختلفة .لديها
ً
أيضا القدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة
جدا (قابلة للتجميد) ومقاومة لمعظم األحماض
والمواد الكيميائية الموجودة في المختبرات.
مرنة ومطاطة
حجم الفوهة المناسبة بالنسبة للسائل المستخدم

 GS1كود

حجم

قطر× االرتفاع الكلي

قطر الفوهة

لون الغطاء

6260807501641

500 ml

235 mm × ф 75 mm

ф 42 mm

ابيض ،اصفر ،برتقالي ،اخضر ،أزرق

6260807501665

1000 ml

275 mm × ф 94 mm

ф 42 mm

ابيض ،اصفر ،برتقالي ،اخضر ،أزرق

قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة وذات الملصقات
نقل السوائل بشكل حجمي ،غسل المواد والتجهيزات المخبرية
قناني الغسل المخبرية ذات االغطية والفوهات
المدمجة وذات الملصقات من شركة  P.I.P.يتم
إنتاجها لــ  4سوائل مختلفة (الماء المقطر ،كحول
األيزوبروبيل ،اإليثانول والميثانول) بقياسين من 500
و  1000مل ويمكن استخدامها لنقل سوائل تصل
درجة حرارتها إلى  75درجة مئوية .تحتوي الملصقات
المطبوعة على هذه القناني على معلومات مثل
االسم والصيغة الكيميائية القابلة للذوبان ،رمز ،CAS
الرسوم التوضيحية لـ  GHSوعالمات الخطر من
الحرائق ً
وفقا لمعيار  ،NFPAولن يحتاج المستخدم
بعد ذلك إلى وضع العالمات أو الكتابة على جسم
القنينة .الجيل الجديد من قناني الغسل المخبرية
ال توجد إمكانية لتسرب السوائل
القدرة على تعيين رمز اللون
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 GS1كود
6260807501658
6260807501672
6260807501658
6260807501672
6260807501658
6260807501672
6260807501658
6260807501672

الحجم
()ml

500
1000
500
1000
500
1000
500
1000

من شركة  P.I.P.مصنوعة من البولي إثيلين
المنخفض الكثافة ومزاياها مقارنة بطرازات الجيل
التقليدي والقديم هي اندماج غطاء القنينة وفوهتها.
ذات اغطية ملونة تأتي في  4ألوان مختلفة.الغطاء
مصنوع من مادة البولي بروبيلين وهو مصمم ليكون
سهل الفتح واإلغالق ،والسطح الخارجي للغطاء
مسنن .األنبوب الداخلي مصنوع ً
أيضا من البولي
إيثيلين ويمكن توصيله بسهولة بالغطاء .لديها ً
أيضا
القدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا
(قابلة للتجميد) ومقاومة لمعظم األحماض والمواد
الكيميائية الموجودة في المختبرات.
مرنة ومطاطة
حجم الفوهة المناسبةبالنسبة للسائل المستخدم

القطر × االرتفاع
الكلي ()mm
235 × ф 75
275 × ф 94
235 × ф 75
275 × ф 94
235 × ф 75
275 × ф 94
235 × ф 75
275 × ф 94

قطر الفوهة
()mm

لون الغطاء

ф42

ابيض

ф42

برتقالي

ф42

اخضر

ф42

ازرق

السائل الخاص
Distilled Water

(الماء المقطر)
Ethanol

(اإليثانول)
Methanol

(الميثانول)

Isopropanol

(كحول األيزوبروبيل)
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قنينة الغسل المخبرية المدمجة
نقل السوائل بشكل حجمي ،غسل المواد والتجهيزات المخبرية
قنينة الغسل المخبرية المدمجة من شركة P.I.P.
ذات سعة  250مل مصنوعة من مادة البولي ايثلين
وهي ذات خزان مرن بعد رفع الضغط عن جدار جسم
القنينة فانه يعود إلى الوضع الطبيعي .يسهل الغطاء
المسنن فتحها وإغالقها .من المميزات الرئيسية لهذه
 GS1كود

القنينة هي اندماج جسم القنينة والفوهة ،والتي
بذلك تمنع احتمال تسرب السوائل بشكل نهائي.
وهي مقاومة لمعظم األحماض والمواد الكيميائية
الموجودة عادة في المختبرات.

الحجم

6260807500514

االبعاد

71 mm × 45 mm × 160 mm

250 ml

الدورق البالستيك ذو القبضة
نقل حجم معين من السوائل
الــدورق المــدرج مــن شــركة  P.I.P.مصنوع من
مــادة البولــي بروبيليــن الشــفاف ويمكــن تعقيمه
بواســطة االتوكالف كما انه قادر على تحمل درجات
الحرارة المنخفضة جدا (قابلة للتجميد) .يوجد لهذا
الدورق مقبض مريح وآمن لســهولة نقل الســوائل.
 GS1كود

6260807500217
6260807500224
6260807500231
6260807500248

ومــن المميزات االخرى لهذه الــدوارق أنها مقاومة
لمعظــم األحماض والمواد الكيميائية الشــائعة في
المختبــرات .تتوفــر هــذه الدوارق في أربع ســعات
مختلفة.
التدرج
10 ml
10 ml
10 ml
20 ml

الحجم

250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml

االبعاد(قطر الفوهة × االرتفاع)
100 mm × ф 72 mm
124 mm × ф 85 mm
180 mm × ф 96 mm
210 mm × ф 126 mm
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االسطوانة البالستيكية المدرجة
قياس وتصنيف السوائل
االســطوانة المدرجــة مــن شــركة  P.I.P.مصنوعــة
مــن مادة البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها بواســطة
االتــوكالف كما انها قادرة على تحمــل درجات حرارة
منخفضة جدا (قابلة للتجميد) .واحدة من مزايا هذه
االسطوانات هي قاعدتها البالستيكية ذات  6جوانب
 GS1كود

6260807500255
6260807500262
6260807500279
6260807500286
6260807500293

الحجم
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

والتي توفر لها االســتقرار والتوازن .تم تصميم فوهة
االســطوانة أيضا لتســهيل سكب الســوائل .مقاومة
لمعظم األحماض والمواد الكيميائية الموجودة عادة
في المختبرات وتأتي في خمس سعات مختلفة.

التدرج
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml

االرتفاع

199 mm
246 mm
310 mm
363 mm
440 mm

القطر
ф 30 mm
ф 33 mm
ф 46 mm
ф 58 mm
ф 70 mm

المستلزمات العامة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

خافض خشبي (بدون قطن)
مزج او خلط المواد
ُتســتخدم هذه الخوافض ألخذ العينات البيولوجية
أو لخلــط العينــات ومزجهــا .تأتي هــذه الخوافض
فــي طرازيــن  PPو  PSوخالي من القطــن .الطول
المناســب لهذه الخوافض يســهل أخذ العينات من
النقــاط التــي يصعــب الوصــول إليها .نمــوذج PS
 GS1كود

6260807500552
6260807500569

الطراز

قاسي –
مرن PP -

PS

مصنوع من البوليســترين وهو قاسي وقابل للكسر.
نموذج  PPمصنوع من مادة البولي بروبيلين ومرنة
وناعمة .هــذه الخوافض مقاومة لألحماض والمواد
الكيميائية األكثر شيوعً ا في المختبرات.
االبعاد(القطر xالطول)

الوزن

150 mm × ф 2/5 mm
150 mm × ф 2/5 mm

۰/۷ g
۰/۷ g

العدد داخل العلبة

500
500

الطبق الجراحي البالستيك كليوي الشكل
وضع المعدات الطبية والمخبرية العامة أو النفايات فيها
الطبق الجراحي البالستيك كليوي الشكل من شركة
 P.I.P.هذا الطبق كليوي الشكل مناسب لالستخدام
في المستشــفيات العامة ،وغــرف العمليات ،وغرف
الطوارئ ،والعيادات ،وعيادات األسنان ،وغيرها من
المراكــز الصحية لوضــع المعدات وأنــواع النفايات
الموجودة بداخلهــا .الطبق مصنوع من مادة البولي
 GS1كود

6260807500767

السعة (سیسی)

500

بروبيلين ،قابلة للتعقيم ومقاومة لمعظم األحماض
والمذيبات المختبرية الشائعة .تبلغ سعتها  500سي
ســي ويتم صناعتها بتصنيفين مختلفين اما بواحدة
السي سي ( 100سي سي) او بواحدة األونصة السائلة
( .)4 FI.OZ.

السعة ()fl.oz.

16

االبعاد()mm

220× 107× 46

العدد داخل العلبة

150

رف التجفيف المخبري
104

حمل وتجفيف الحاويات المخبرية
رف التجفيــف المخبري هــو أداة مخبريــة لتجفيف مصنــوع من معــدن مغلــف ومتيــن ،ذو  65فرعً ا.
وحمل الــدوارق ،االســطوانات المدرجــة واألنابيب يمكــن اســتخدام هــذا المنتــج علــى المكاتــب أو
وغيرهــا مــن األوانــي الزجاجيــة المختبريــة .رف تثبيتها على الجدران.
التجفيــف المخبــري من شــركة بل ايــده آل بارس
ذات  65فرعا
إمكانية استعمالها لجميع أنواع الدوارق ،االسطوانات المدرجة ،البالونات ،األنابيب
ومختلف انواع األواني الزجاجية المخبرية
إمكانية وضعها على الطاولة
إمكانية تثبيتها على الجدار
مصنوعة من معدن مغلف ومتين
 GS1كود

6260807503447

االبعاد()mm

420 × ۲۱۰ × 620

الطراز

 65فروع

www.medpip.com
سالل الستانلي ستيل المثقبة
تخزين وتعقيم وتجفيف األواني المخبرية
الســلة مصنوعة من الستانلي ستيل المقاوم للصدأ المختبريــة الشــائعة .هــذا الســلة مناســبة لغســل
كما أنها قابلــة للتعقيم بواســطة االتوكالف وكذلك وتجفيــف المعــدات الطبيــة والمخبريــة ويوجــد
بواســطة الفــرن فــي المختبــر (لتعقيــم المعــدات حجمين من السالل (صغير وكبير) في كل عبوة.
داخل الســلة) باإلضافة إلى كونها مقاومة للمذيبات
 GS1كود

االبعاد

العدد داخل العلبة

6260807501337

السلة الصغيرة 186 mm × 183 mm × 156 mm :
السلة الكبيرة200 mm × 200 mm × 173 mm :

 (1كل عبوة  2عدد)

حاوية الماصات المعدنية
تعقيم الماصات
حاوية الماصات المعدنيــة هي أداة جيدة لتعقيم تعقيــم الماصــة باإلضافــة إلــى الفــرن بواســطة
وتجفيــف الماصــات المخبرية .الحاويــة مصنوعة االتــوكالف ايضــا .ارجع إلــى الصفحــة  106و 107
من الفــوالذ المقــاوم للصدأ ومقاومــة لألحماض لالطالع على جهاز غســالة الماصات.
والمذيبــات المختبريــة األكثــر شــيوعً ا .يمكــن
 GS1كود

6260807500989

النوع

معدن مقاوم للصدأ

االبعاد (القطر ×االرتفاع)

395 mm × ф 69 mm

حاوية أطباق البتري المعدنية

105

تعقيم أطباق البتري
هذه األداة مناســبة لتعقيم أطبــاق البتري .مصنوعة الحاوية الفوالذية المقاومة للصدأ باإلضافة إلى الفرن
مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ ومقاومــة لألحماض بواســطة االتــوكالف ايضا ،باإلضافة إلــى ذلك يوجد
والمذيبات األكثر شــيوعً ا في المختبر .يمكن تعقيم داخل الحاوية سلة من اجل وضع أطباق البتري.
 GS1كود

6260807500996

النوع

معدن مقاوم للصدأ

االبعاد (القطر ×االرتفاع)

262 mm × ф 115 mm

المستلزمات العامة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

غسالة الماصات والسحاحات االتوماتيكية البالستيكية
الغسل السريع واالمن للماصات والسحاحات
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غسالةالماصاتوالسحاحاتاالتوماتيكيةالبالستيكية
من شركة  P.I.P.جهازمثالي للغسيل السريع للماصات
والسحاحات وهو مصنوع من مادة البولي بروبيلين.
تتكون هذه اآللة من ثالثة أجزاء رئيسية :غسالة
ماصات  /غسالة سحاحات ،سلة وجرة الغسيل .توجد
فوهة دخول المياه على الحافة العلوية من الجهاز
ويتدفق الماء من األعلى على الماصات  /السحاحات،
مما يمنع المياه الملوثة من العودة إلى تيار المدخل
مرة اخرى .أثناء عملية الغسيل ،بمجرد أن يصل الماء
الموجود داخل اآللة إلى ارتفاع معين ،يتم تفريغها
تلقائ ًيا بالكامل من خالل القناة المدمجة في أسفل
الحاوية .خالل هذه العملية ،يتم تزويد اآللة تلقائ ًيا
بالماء .تم تصميم سلة الغسيل إلمساك الماصات

 /السحاحات ً
وأيضا لتسهيل حركة الغسل مع تقليل
احتمال الكسر .جرة الغسيل مخصص لغمس و نقع
الماصات/السحاحات قبل الغسيل بالماء ومساحيق
التنظيف لتحسين عملية الغسيل .غسالة الماصات
والسحاحات االتوماتيكية البالستيكية مقاومة لمعظم
األحماض والمواد الكيميائية الموجودة عادة في
المختبرات.
نظرا ألن نقع الماصة/السحاحة عملية تستغرق وق ًتا
* ً
طويال ً،فمن المستحسن أن يتم تجهيز العديد من
الجرار والسالل لتسريع عملية الغسيل ،مع وجود
سلة واحدة داخل الجهاز ،وعدة سالل من الماصات
 /السحاحات في نفس الوقت تكون جاهزة للغسيل.

 GS1كود

الطراز

6260807502198

غسالة سحاحات

6260807502204

غسالة ماصات

6260807502143

جرة طويلة

6260807502150

جرة متوسطة

6260807502167

جرة قصيرة

6260807502181

سلة

6260807502174

سلة ذات قبضة طويلة

6260807502136

رابط يزيد من طول قبضة السلة

االبعاد
القطرф 170 mm :
االرتفاع990 mm :
القطرф 170 mm :
االرتفاع734 mm :
القطرф 162 mm :
االرتفاع650 mm :
القطرф 162 mm :
االرتفاع503 mm :
القطرф 125 mm :
االرتفاع250 mm :
القطرф 145 mm :
االرتفاع سبد300 mm :
االرتفاع الكلي497 mm :
القطرф 145 mm :
االرتفاع سبد300 mm :
االرتفاع الكلي648 mm :
الطول300 mm :
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غسالة الماصات االتوماتيكية المعدنية
الغسل السريع واالمن للماصات
غســالة الماصات االتوماتيكية المعدنية من شــركة
 P.I.P.مناسب لشطف الماصات وبعض السحاحات
بطول أقصــى يبلغ  600ملم ومصنوعــة من الفوالذ
المقــاوم للصــدأ .تحتوي الغســالة على ســلة قابلة
لإلزالــة لتثبيــت الماصــات بداخلها ،وهــي مصممة
لمنع تلف أو كســر الماصات .من الناحية الوظيفية،
يتناســب أدائهــا مع ضغط المــاء الداخــل للحاوية

ويتدفق الماء بشكل مستمر من خالل الماصة؛ يتم
تفريــغ المياه داخل الجهاز تلقائ ًيا.غســالة الماصات
االتوماتيكيــة المعدنية من شــركة  P.I.P.مقاومة
لمعظــم األحماض والمواد الكيميائية الشــائعة في
المختبــرات .راجع الصفحة  105لالطالع على حاوية
الماصات المعدنية.

 GS1كود

االبعاد

الوزن

6260807500743

االرتفاع 780 mm :
قطر الفوهة ф 165 mm :
قطر القاعدة ф 285 mm :

3750 g

جرة بالستيكية للغسيل

الغسيل االمن للمعدات المخبرية والطبية

يعد غســل وتنظيف المعــدات المخبريــة والمعدات
الطبيــة والجراحية مــن أي تلوث مهمً ا للغاية وال مفر
منه ،ألنه في حالة عدم الغســل المناسب للبقايا على
المعــدات وبقاء التلوث يمكن أن يكــون له آثار ضارة
علــى نتائــج االختبــارات وبالتالــي على عمليــة عالج
المريــض .من األفضل وضع هــذه المعدات واالجهزة
فور اســتخدامه فــي الجرار التي تحتوي علــى الماء أو
سوائل الغسل لغسلها في الوقت المناسب.
جــرار الغســيل  P.I.P.موجــودة في  4أحجــام ،فهي

مناسبة لغسل المعدات ذات أبعاد مختلفة .هذه الجرار
مصنوعة مــن مادة البولي بروبيلين ،ومقاومة لمعظم
األحماض والمذيبات المختبرية الشائعة .توفر القاعدة
الكبيرة لهذه الجرارموازنة عالية على المنضدة.
* لتســهيل وتســريع عملية غســل الماصات واللوازم
المخبرية األخرى ،فمن المستحسن استخدام العديد
من الجرار للغســل بالماء والمــاء المقطر واالحماض
والمنظفات.
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 GS1كود

6260807502723
6260807502730
6260807502747
6260807502754

الطراز

S
M
L
XL

العمق ()mm

230
385

535
705

االبعاد (االرتفاع ×القطر)

االستعمال

 ϕ128 mm × ۲۶۵ mmغسل اللوازم الجراحية ( ملقط ،المشابك) ... ،
ϕ128 mm × 420mm
غسل الماصات ،مقياس الحرارة و  ...الخ
ϕ128 mm × 570mm
غسل الماصات ،السحاحات و.....الخ
ϕ128 mm × 740mm
غسل السحاحات

األجهزة

108

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش
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األجهزة
Devices
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شــركة بــل ايــده آل تجهيــز ( )P.I.T.هــي شــركة مصنعــة ألجهــزة ومعــدات المختبــرات
الطبيــة والتشــخيصية التــي تتوافــق مــع أحــدث المعاييــر العالميــة .بــدأت الشــركة
أنشــطتها كوحــدة متخصصــة بأســم شــركة هلدينــك بــل ايــده آل بــارس .بــدأت هــذه
الشــركة اعمالهــا فــي عــام  ،2011وقــد تمكنــت خــال الســنوات الماضيــة مــن لعــب
دور مهــم فــي تلبيــة احتياجــات المختبــرات والمراكــز الطبيــة والبحثيــة والتعليميــة
فــي ايــران مــن خــال تقديــم منتجاتهــا التــي كانــت عونــا لهــذه المراكــز.
كان التركيــز األساســي للشــركة دائمً ــا علــى تحســين العمليــات المختبراتيــة مــن خــال
تطويــر معــدات جديــدة وتوفيــر حلــول أكثــر أما ًنــا وبســاطة وأقــل تكلفــة ،حيــث يتــم
إجــراء اســتثمارات مســتمرة للوصــول إلــى أحــدث التقنيــات فــي العالــم .وبذلــك يتــم
تخفيــض الحاجــة إلــى ا لــواردات.
يســعى فريــق البحــث والتطويــر فــي شــركة ( )P.I.T.باســتمرار إلــى تعزيــز التقنيــات
الحاليــة لتناســب احتياجــات البــاد مــن خــال دراســات الجــدوى المســتمرة وتقييــم
إمكانــات اإلنتــاج والتواصــل المســتمر مــع المســتخدمين فــي مختلــف مجــاالت
الصحــة والبحــث والصناعــة.
إن الحصــول علــى شــهادات  ISO 9001إلدارة الجــودة و  ISO 13485إلدارة المعدات
الطبيــة يشــهد علــى مراقبــة الجــودة والرقابــة علــى جميــع المراحــل  -مــن تصميــم
وتوريــد المــواد الخــام إلــى اإلنتــاج والتســليم النهائــي والدعــم .إن الحصــول علــى لقــب
القائــم علــى العلــم مــن قبــل نائــب رئيــس العلــوم والتكنولوجيــا فــي ايــران يثبــت
تركيــز هــذه المجموعــة والتزامهــا علــى تطبيــق التقنيــات الجديــدة.

CERTIFIED

CERTIFIED

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

لالطالع على معايير وشهادات المنتج ،تفضل بزيارة موقع الشركة على اإلنترنت www.medpit.com

األجهزة
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جهاز خالط ميني MS65

 113جهاز التسخين الحراري مع التحريك المغناطيسي
 114أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة ( PIT320فائقة السرعة)
 115أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة ( Premium 20000فائقة السرعة)
 116دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 4000 ،دورة في الدقيقة
 118دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 5000 ،دورة في الدقيقة
 119دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 4500 ،دورة في الدقيقة
 119دوار الطرد المركزي للهيماتوكريت 15000 ،دورة في الدقيقة
 120دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  35درجه 6000 ،دورة في الدقيقة
 120دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  35درجه 9000 ،دورة في الدقيقة
 121دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  35درجه 12000 ،دورة في الدقيقة
 121دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  45درجه 14000،دوره في الدقيقة
 122دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  40درجه 15000 ،دورة في الدقيقة
 122دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  40درجه 20000 ،دورة في الدقيقة
 123دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 4000 ،دورة في الدقيقة
 123دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 2000 ،دوره في الدقيقة

124

الحاضنة الهزازة PIT053RS

126

الحاضنة الكالسيكية PIT053

127

الحاضنة المبردة PIT053R

 128الهزازة اللولبية المخبرية
 129هزازة الصفائح الميكروسكوبية
 130هزازة الروك المخبرية
 131خالط الدم (الخالط االسطواني)

132

روتامیکس PIT090

 133الدوارات القرصية

134

روتاميكس PIT180

 135الدوارات المربعية
 136الخالطة الدوامية
 136كانتر الدم (عداد خاليا الدم)

www.medpit.com
جهاز خالط ميني MS65
خلط السوائل

المواصفات الفنية

واحـدة من السـمات الرئيسـية لهذا الجهـاز هي انخفاض ملم .تم تصميم الهيكل الخارجي ً
أيضا للحماية من بقع
استهالك الطاقة وصغرحجمها .تم تصميم الجهازبحيث السوائل .صفيحتها العلوية مصنوعة ً
أيضا من األلمنيوم
يتمتـع بقـدرة خلط عاليـة ،على الرغـم من صغرحجمه ،المضغوط.
يمكنـه اسـتيعاب األوانـي المختبرية بقطريصل إلـى 65
القدرة القصوى للمزج (الخلط)
الكمية القصوى للخلط
سرعة المزج
الرطوبة المحيطة القصوى
وزن الجهاز
جهد اإلدخال
 GS1كود

6265738001031

۱W
۲۵۰ ml
100 – 1800 rpm
۶۰ %
۴۵۰ g
۲۱۰ – ۲۳۰ VAC
االبعاد (االرتفاع ×العرض ×الطول)

كود المنتج

۱۲۰ mm × ۱۰۵ mm × ۸۶ mm

MS65

قطر صفيحه المزج
ф ۶۵ mm

جهاز التسخين الحراري مع التحريك المغناطيسي
خلط السوائل وتوزيع الحرارة بالتساوي
يحتــوي جهــاز التســخين الحــراري  PIT300على
محــرك مغناطيســي ويمكــن عــن طريــق وضــع
المغناطيــس فــي الســائل مزجــه بصــورة مثالية.
الجســم الرئيســي للجهــاز ولوحــة التســخين
مصنوعة من ســبائك األلومنيوم المضغوطة .من
المميــزات الرئيســية لهذا الجهــاز التحكم وضبط
ســرعة الــدوران ودرجة الحرارة بشــكل مســتقل.
نظرا للدوران الســريع والســوائل الســاخنة ،تتسم
ً
مشــكلة الســامة بأهميــة مزدوجــة ،لذلــك تــم

ً
بعيد ا
تصميم الهيــكل للحفاظ على لوحة التحكم
عن مصدر التســخين والحركــة .ومع ذلك ،لمزيد
مــن األمان ،يتــم تركيب قنــاة توصيل الســوائل
علــى لوحة التحكــم لتقليــل احتمالية حدوث أي
تســرب ســائل عــن طريــق تغيير مســاحة ســطح
الجهــاز .جســم الجهــاز منيــع للســوائل ومقــاوم
لمعظم األحماض والمــواد الكيميائية الموجودة
عادة في المختبرات.

المواصفات الفنية

ميزات لوحة التسخين:
توزيع الحرارة األمثل وبالتساوي
مقاومة للصدمة الحرارية
مقاومة لألكسدة
نطاق االستخدام الحراري
القدرة القصوى للمزج (الخلط)
الكمية القصوى للخلط
سرعة المزج
الرطوبة المحيطة القصوى
جهد اإلدخال
القدرة القصوى للتسخين
الوزن
 GS1كود

6265738000461

كود المنتج
PIT300

113
50 - 300 ºC
30 W
1/5 L
50 – 1800 rpm
60%
700 W
~220 V
3/0 Kg
االبعاد (االرتفاع ×العرض ×الطول)

280 mm × 165 mm × 115 mm

قطر صفيحه المزج
ф 115 mm

األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

15,000
rpm

أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة ( PIT320فائقة السرعة)
الطرد المركزي للعينة وفصل المواد
تتوفرأجهـزة الطـرد المركـزي الشـاملة مـن فئـة
 PIT320بطرازيـن الكالسـيكي والمبـرد مـع قـدرة
دوران تصـل إلـى  15,000دورة فـي الدقيقة مع أداء
فريـد .تعـد مثاليـة لـكل مـن المختبـرات الكبيـرة
والمراكـز الطبيـة والبحثيـة .أجهـزة الطـرد المركـزي
هـذه مناسـبة لفصـل المركبـات ذات الكثافـة
 1/2 kg/dm3و كحـد أقصـى لقـوة طـرد مركزيـة
ّ
يمكـن محـرك
نسـبية تصـل لــ (.21,382 )RCF

 Brushlessالكهربائـي القـوي المضمـن فـي هـذه
األجهـزة ،إلـى جانـب ملحقاتهـا العديدة ،مـن الطرد
المركـزي للعينـات فـي أنـواع األنابيـب القياسـية،
وألـواح الميكروتايتـر ،واألنابيـب المخروطيـة،
وأنابيـب الـدم ،وأنابيـب الميكـرو واعـداد الشـرائح
الخلويـة ........الـخ .جسـم وغطـاء جهـاز الطـرد
المركـزي مصنـوع مـن المعـدن وغطـاء الجهـاز
مصنـوع مـن الفـوالذ المقـاوم للصـدأ.

114

المواصفات الفنية

السالمة

حفظ  10برامج مع معايير مختلفة
ضبط واستخدم الجهاز استنا ًدا إلى ( rpmسرعة الدوران) و  RCFتسارع الطرد المركزي النسبية
ضبط وقت الدوران إلى " 99':59دون انقطاع (وقت غير محدود)
ضبط بداية وإيقاف ميل الوقت
تغيير معايير الطرد المركزي (سرعة الدوران ،الوقت ...الخ) أثناء التشغيل
إشارة النظام إلى أخطاء المستخدم والجهاز
نظام الطرد المركزي الفوري
عرض ساعات تشغيل الجهاز
نظام قفل الباب األوتوماتيكي مع تشغيل سلس وآمن وبدون ضوضاء
مفتاح خاص لفتح الباب في وقت الطوارئ
نظام اإلنذار إذا كان درجة حرارة المحرك عالية
استشعار تحميل التوازن
جهاز استشعار التعرف على الدوار لتطبيق قيود السرعة الدورانية بما يتناسب مع تطبيق الدوار
نظام توازن الباب للوقوف في زوايا مختلفة
الطراز
سرعة الدوران
الحرارة (الدقة الحرارية)
القدرة القصوى للطرد من
المركز (التسارع النسبي) ()RCF
الكثافة القصوى للمواد المسموح بها
السعة القصوى
الجهد
التيار
التردد
الطاقة الحركية القصوى
الحد األقصى الستهالك الطاقة
الظروف البيئية
الوزن
 GS1كود

6265738000027
6265738000119

الطراز
PIT320
PIT320 R

PIT320

-

-

500 - 15,000 rpm

PIT320 R

(- ۵ + ۴۰˚C ) ±1˚ C

21,382
1/2 Kg ⁄dm3
4× 100 ml
210 - 230 ~V
I≥4A

۱,۰۰۰ W

50 Hz
8,600 Nm

I ≥ 6/2 A

۱,۱۰۰ W

الرطوبة القصوى  %80في درجة حرارة  ،31 ºCکاالنخفاض خطيا الى
 %50في درجة حرارة  40 ºCضغط يعادل  2,000متر فوق مستوى
سطح البحر
۲۹ kg

نوع األداء

كالسيكي
مبرد

۵۲ kg

االبعاد
كود المنتج
520 mm × 395 mm × 346 mm
1401
۶۹۵ mm × ۴۰۱ mm × 346 mm
۱۴۰۶

www.medpit.com

20,000
rpm

أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة ( Premium20000فائقة السرعة)

الطرد المركزي للعينة وفصل المواد

المضمن في هذه األجهزة ،إلى جانب ملحقاتها
العديدة ،من الطرد المركزي للعينات في أنواع األنابيب
القياسية ،وألواح الميكروتايتر ،واألنابيب المخروطية،
وأنابيب الدم ،وأنابيب الميكرو واعداد الشرائح الخلوية
........الخ .جسم وغطاء جهاز الطرد المركزي مصنوع
من المعدن وغطاء الجهاز مصنوع من الفوالذ المقاوم
للصدأ.

تتوفرأجهزة الطرد المركزي الشاملة من فئة
 Premium20000بطرازين الكالسيكي والمبرد مع
قدرة دوران تصل إلى  20,000دورة في الدقيقة مع
أداء فريد .تعد مثالية لكل من المختبرات الكبيرة
والمراكز الطبية والبحثية .أجهزة الطرد المركزي هذه
مناسبة لفصل المركبات ذات الكثافة 1/2 kg/dm3
و كحد أقصى لقوة طرد مركزية نسبية تصل لـ ()RCF
ّ
يمكن محرك  Brushlessالکهربائي القوي
.25,938

المواصفات الفنية

السالمة

حفظ  10برامج مع معايير مختلفة
ضبط واستخدم الجهاز استنا ًدا إلى ( rpmسرعة الدوران) و  RCFتسارع الطرد المركزي النسبية
ضبط وقت الدوران إلى " 99':59دون انقطاع (وقت غير محدود)
ضبط بداية وإيقاف ميل الوقت
تغيير معايير الطرد المركزي ( سرعة الدوران ،الوقت ...الخ) أثناء التشغيل
إشارة النظام إلى أخطاء المستخدم والجهاز
نظام الطرد المركزي الفوري
عرض ساعات تشغيل الجهاز
نظام قفل الباب األوتوماتيكي مع تشغيل سلس وآمن وبدون ضوضاء
مفتاح خاص لفتح الباب في وقت الطوارئ
نظام اإلنذار إذا كان درجة حرارة المحرك عالية
استشعار تحميل التوازن
جهاز استشعار التعرف على الدوار لتطبيق قيود السرعة الدورانية بما يتناسب مع تطبيق الدوار
نظام توازن الباب للوقوف في زوايا مختلفة
الطراز
سرعة الدوران
الحرارة (الدقة الحرارية)
القدرة القصوى للطرد من
المركز (التسارع النسبي)()RCF
الكثافة القصوى للمواد المسموح بها
السعة القصوى
الجهد
التيار
التردد
الطاقة الحركية القصوى
الحد األقصى الستهالك الطاقة
الظروف البيئية
الوزن
 GS1كود

6265738000515
6265738000522

Premium 20000

500 - ۲۰,000 rpm

( - ۵ + ۴۰˚C ) ± 1˚C

-

۲۵,۹۳۸

Premium 20000
Premium 20000 R

115

1/2 Kg ⁄dm3
4× 100 ml
210 - 230 ~V
I≥4A

۱,۰۰۰ W

50 Hz
8.600 Nm

I ≥ 6/2 A

۱,۱۰۰ W

الرطوبة القصوى  %80في درجة حرارة  ،31 ºCکاالنخفاض خطيا الى
 %50في درجة حرارة  40 ºCضغط يعادل  2,000متر فوق مستوى سطح
البحر
۲۹ kg

الطراز

Premium 20000 R

نوع األداء

كالسيكي
مبرد

۵۲ kg

االبعاد
كود المنتج
520 mm × 395 mm × 346 mm ۲401
۶۹۵ mm × ۴۰۱ mm × 346 mm
۲۴۰۶

األجهزة

میکروتیوب
گیری،سمپلر
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
،تجهیزاتهای
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

Swing-out rotor, 4-place

 دورة في الدقيقة4,000 ، درجه90 دوار الطرد المركزي المتأرجح

90o
n= 4,000 min-1
max.RCF 2,719

Cat. No. (without carriers) 1624
Capacity in ml
Ø × L in mm

5

6

7

9

15

20

25

45

50

1.1-1.4

2.6-3.4

4-5.5

12×75

12×82

12×100

14×100

17×100

21×100

24×100

31×100

34×100

8×66

13×65

15×75

+0701

+0701

rotor
Cat. No. 1624
Cat. No.
boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

with
decanting
aid

with
decanting
aid

1369-91

1372

1369-91

1370

1741

1369

1742

1346

1745

1345

1746

1741

1742

12.5× 64.4

13.5× 65

12.5× 71.5

14.6× 74

14.6× 78

17.6× 74

17.6× 78

21.5× 74

26× 78

32× 74

35× 78

14.6× 78

17.6× 78

16

20

16

68

40

16

28

40

28

2,111

2,218

2,361

2,469

2,361

2,504

2,415

2,504

2,415

2,504

2,469

2,379

118

124

132

138

132

140

135

140

135

140

138

133

run-up in sec

20

run-down in sec, braked

20

Temperature in oC

-2

Capacity in ml
Ø × L in mm

+0716

4.9

1.6-5

4-7

8.5-10

30

13×90

13×75

16×75

16×100

26×95

8

Capacity in ml
Ø × L in mm

4

1.5

2.0
11×38

1

3

4

6×45

10×60

12×60

116

+0716
carrier
Cat. No. 1366

rotor
Cat. No. 1624
Cat. No.
boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

1741

1742

1369

1745

14.6× 78

17.6× 78

17.6× 74

26× 78

40

28

16

8

2,504

2,379

2,361

2,504

140

133

132

140

run-up in sec

20

run-down in sec, braked
Temperature in oC

Cat. No.
boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

5277

1357

1327

1326

11.5× 38

6.5× 23

10.5× 23

12.5× 44

36

120

48

2,021

2,003

1,986

113

112

111

run-up in sec

20

20

run-down in sec, braked

20

-2

Temperature in oC

-2

www.medpit.com
 دورة في الدقيقة4000 ، درجه90 دوار الطرد المركزي المتأرجح

Swing-out rotor, 4-place
90o
n= 4,000 min-1
max.RCF 2,719

Cat. No. (without carriers) 1624
Capacity in ml

1.5

Ø × L in mm

2.0
11× 38

1

3

5/6/7

9

15

25

50

94

100

1.1-1.4

2.7-5

2.6-4.9

4-8.5

6× 45

10× 60

12× 75/82/100

14× 100

17× 100

24× 100

34× 100

38× 102

44× 100

8× 66

11× 66/92

13× 65/90

15× 75/92

Cat. No.1492

carrier
Cat. No. 1481

rubber
insert

Cat. No.
boring Ø × L in mm

1351

1339

1343

1383

1329

1330

1331

1396

0761

1457

1383

1459

11.2× 38

6.5× 34

10.5× 43

13.4× 48

17.6× 91

25.2× 87

35.2× 87

38.5× 92

45.6× 98

9× 47

13.4× 48

15.6× 47

28

20

16

2,486

2,469

2,665

2,612

2,630

2,612

2,630

139

138

149

146

147

146

147

Tubes per rotor
Max. RCF

20

108

36

20

16

2,504

2,647

2,683

2,612

2,594

140

148

150

146

145

Radius in mm

4

run-up in sec

20

run-down in sec, braked

20

Temperature in oC

-2

Capacity in ml
Ø × L in mm

9-10

10

16× 92

15× 102

1.6-7

4-10

13× 75/100 16× 75/100

15

50

12

25

30

50

10

30

50

85

30

17× 120

29× 115

17× 100

25× 90

25× 110

29× 115

16× 80

26× 95

29× 107

38× 106

44× 105

117

chrome
bath tube
Cat. No.1492

carrier
Cat. No. 1481

Cat. No.

rubber
insert
1329

boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

1329

17.6× 91
16

1383

1348

1347

1384

6311

1363

1365

6318

1348

4417

4416

1396

0765

13.4× 48

16.5× 56

17× 90

30× 90

17× 80

26× 72

26× 80

29.5× 80

16.5× 56

26× 83

29× 93

38.5× 92

45.9× 98

20

16

2,594

2,719

2,612

2,576

2,719

4
2,397

2,719

2,576

16
2,504

2,683

2,665

2,594

145

152

146

144

152

134

152

144

140

150

149

145

run-up in sec

20

run-down in sec, braked

20

Temperature in oC

-2

4

األجهزة

میکروتیوب
گیری،سمپلر
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
،تجهیزاتهای
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

 دورة في الدقيقة5000 ، درجه90 دوار الطرد المركزي المتأرجح

Swing-out rotor, 4-place
90o
n= 5,000 min-1
max.RCF 4,193

Cat. No. (without carriers) 1494
Capacity in ml
Ø × L in mm

5

2.63.4

4.9

1.6-5

4-7

7

4.5-5

15

8.5 - 10

9-10

4-7

12× 75

13× 65

13× 90

13× 75

13× 100

12× 100

11× 92

17× 100

16× 100

16× 92

16× 75

RST (Rapid Serological Test)

carrier
Cat. No. 1480

carrier
Cat. No. 1427
1732

5230

13.4× 58
32

Cat. No.
boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

5231

5271

12.4× 87

17.8× 87

17× 66

48

24

20

3,941

3,969

144

141

142

32

run-down in sec,
braked

32

Temperature in oC

-2

Capacity in ml
Ø × L in mm

1.5

2.0
11× 38

1480 A

boring L × W in mm

74.8 × 4

Tubes per rotor

4,025

run-up in sec

Cat. No.

16

Max. RCF

2,515

Radius in mm

90

run-up in sec

42

run-down in sec, braked

32

Temperature in oC

-2

5

6

7

9

15

1.6-5

4-7

4-7

8.5-10

15

50

50

12× 75

12× 82

12× 100

14× 100

17× 100

13× 75

13× 100

16× 75

16× 100

17× 120

29× 115

29× 115

118

carrier
Cat. No. 1425
Cat. No.
boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

1444

1438

1434

1431

1438

1441

1442

1443

1737

11.5× 38

13.4× 50

12.7× 60

17.5× 84

13.4× 50

16.5× 50

17× 90

30× 90

30× 90

36

28

48

28

4

3,885

3,913

4,081

139

140

146

run-up in sec

32

run-down in sec, braked

32

Temperature in oC

-2

www.medpit.com
Swing-out rotor, 4-place

 دورة في الدقيقة4500 ، درجه90 دوارالطرد المركزي المتأرجح

Hematocrit rotor, 24-place

 دورة في الدقيقة15000 ،دوار الطرد المركزي للهيماتوكريت

90o
n = 4,500 min-1
max. RCF 3,328

n = 15,000 min-1
max. RCF 21,382

Cat. No. 1650

Cat. No. (without carriers) 1324
Capacity in ml

4-5.5

4-7

9

9-10

10

12

15

15

50

50

Ø × L in mm

15x75

16x75

14x100

16x92

15x102

17x100

17x100

17x120

29x115

29x115

1484

+2 x 0716

+ 0716

carrier
Cat. No. 1398
Cat. No.

1482A

1483A

boring Ø × L in mm

17.5x81

17x100

30x98

16

16

4

tubes per rotor
max. RCF
radius in mm

2,875

3,034

3,192

3,305

3,260

127

134

141

146

144

run-up in sec

37

run-down in sec, braked

39

Temperature in C

-2

o

Standard capillaries,
heparinised

Basic

Self-sealing and mylar-coated

119
Sealing putty
rotor
Cat. No. 1650
Cat. No.

2077

-

boring Ø × L in mm

-

capillaries per rotor

24

Max. RCF

1484

21,382

Radius in mm

85

run-up in sec

12

run-down in sec, braked

12

Temperature in oC

-1

Cat. No. 8005

1)

األجهزة

میکروتیوب
گیری،سمپلر
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
،تجهیزاتهای
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

Angle rotor, 12-place

Angle rotor, 6-place

 دورة في الدقيقة6000 ، درجه35 دوارالطرد المركزي ذو الزاوية

 دورة في الدقيقة9000 ، درجه35 دوارالطرد المركزي ذو الزاوية

35o
n = 6,000 min-1
max. RCF 4,146

35o
n = 9,000 min-1
max. RCF 9,509

Cat. No. 1613

Cat. No. 1620A

Capacity in ml
Ø × L in mm

4

5

6

15

1.1-1.4

2.6-3.4

2.7-3

4.5-5

4.9

7.5-10

10

1.6-5

4-7

8-10

15

10× 88

12× 75

12× 82

17× 100

8× 66

13× 65

11× 66

11× 92

13× 90

15/16× 92

15× 102

13× 75

13×100

16×100/125

17× 120

rotor
Cat. No. 1613
Cat. No.
boring Ø × L in mm

6305

1054-A

-

1054-A

-

1054-A

1058

-

11.5× 67.5

13.5× 60

17.7× 88

13.5× 60

17.7× 88

13.5× 60

13.5× 79

17.7× 88

12

12

3,502

3,300

4,146

3,300

4,146

3,300

4,146

87

82

103

82

103

82

103

Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

12

run-up in sec

15

run-down in sec, braked

15

Temperature in oC

-5

Capacity in ml
Ø × L in mm

1.5

2.0
11× 38

15

50

75

94

7.5-8.5

9-10

17× 100

34× 100

35× 105

38× 102

15× 92

16× 92

10

8.5-10

15× 102 16× 100

12

6

6

15

50

10

30

50

85

17× 120

29× 115

16× 80

26× 95

29×107

38×106

120

rotor
Cat. No. 1620A
Cat. No.
boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

1449

1451

1463

-

1451

1466

1454

1646

1448

1447

1446

-

11.4× 39

17.5× 92

35× 89

38.6× 90.2

17.5× 92

17× 106

29.8× 97

-

16.5× 74

26× 85

29× 92

38.6× 90.2

6

6

6

24

6

6

6

6

9,237

8,784

9,327

9,509

8,784

8,965

8,784

8,603

9,056

9,509

102

97

103

105

97

99

97

95

100

105

run-up in sec

30

run-down in sec, braked

30

Temperature in oC

-2

12

6

www.medpit.com
Angle rotor, 12-place

Angle rotor, 6-place, for PCR strips*

 دورة في الدقيقة12000 ، درجه35 دوارالطرد المركزي ذو الزاوية

 درجه45) الشريطيةPCRدوارالطرد المركزي ذو الزاوية (النابيب

45o
n = 14,000 min-1
max. RCF 20,817

35o
n = 12,000 min-1
max. RCF 16,582

Cat. No. 160P

Cat. No. 1615
Capacity in ml
Ø × L in mm

4

5

6

15

1.1-1.4

2.6-3.4

2.7-3

4.5-5

4.9

7.5-10

10

1.6-5

4-7

8-10

15

10× 88

12× 75

12× 82

17× 100

8× 66

13× 65

11× 66

11× 92

13× 90

15/16× 92

15× 102

13× 75

13× 100

16× 100/125

17× 120

rotor
Cat. No. 1615
Cat. No.
boring Ø × L in mm

6305

1054-A

-

1054-A

-

1054-A

1058

-

1647

11.5×67.5

13.5×60

17.7×88

13.5×60

17.7×88

13.5×60

13.5×79

17.7×88

17×104

12

12

14,006

13,201

16,582

13,201

16,582

13,201

16,582

16,582

15,455

87

82

103

82

103

82

103

103

96

Tubes per rotor
Max. RCF
Radius in mm

12

run-up in sec

40

run-down in sec, braked

40

Temperature in oC
Capacity in ml
Ø × L in mm
Cat. No.

12

6

6

-1
0.2

0.2

6×18

-

-

PCR strips

121

rotor
Cat. No. 160P
Cat. No.

-

boring Ø × L in mm
Tubes per rotor
Max. RCF

6.5×20
48

6×8

Cat. No. 8008

20,817

Radius in mm

95

run-up in sec

39

run-down in sec, braked

44

Temperature in oC

-2

 استخدم فقط فی أجهزة الطرد المرکزی المبردةP160 *الدوار

األجهزة

میکروتیوب
گیری،سمپلر
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
،تجهیزاتهای
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

Angle rotor, 12-place *

Angle rotor, 24-place

 دورة في الدقيقة15000 ، درجه40 دوارالطرد المركزي ذو الزاوية

 دورة في الدقيقة20000 ، درجه40 دوارالطرد المركزي ذو الزاوية

40o
n = 15,000 min-1
max. RCF 21,382

40o
n = 20,000 min-1
max.RCF 25,938

Cat. No. 1420-A

Cat. No. 200 P

Capacity in ml
Ø × L in mm

0.2

0.4

0.5

0.8

6× 18

6× 45

8× 30

8× 45

1.5

2.0
11× 38

rotor
Cat. No. 1420-A
Cat. No.
boring Ø × L in mm

2024

2023

6.2× 40

8.2× 40

Tubes per rotor

-

24

Max. RCF

11.2× 40

Cat. No. 8006

21,382

Radius in mm

85

run-up in sec

25

run-down in sec, braked

25

Temperature in oC

-2

Capacity in ml
Ø × L in mm

0.2

0.5

6× 18

8× 30

1.5

2.0
11× 38

122
rotor
Cat. No. 200P
Cat. No.
boring Ø × L in mm
Tubes per rotor

2024

2023

6.2× 40

8.2× 40

-

12

Max. RCF

25,938

Radius in mm

58

run-up in sec

25

run-down in sec, braked

25

Temperature in C

-1

o

11.2× 40

Cat. No. 8009

Premium  استخدم فقط فی أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة200P *الدوار

www.medpit.com
Swing-out rotor, 12-place

Swing-out rotor, 2-place

 درجه90)دوارالطردالمركزيالمتأرجح(الطباقاليزاالمخبرية

درجه90)دوارالطردالمركزيالمتأرجح(للشرائحالمجهرية

90o
n = 4,000 min-1
max.RCF 2,218

90o
n = 2,000 min-1
max.RCF 470

Cat. No. 1460

Cat. No. JC 301P

D x W x H in mm

86× 128× 15/17.5

86× 128× 22

86× 128× 44.5

86× 128× 46

86× 128× 83

59× 84× 11

82× 124× 20

Capacity in ml

0.2

rotor
Cat. No. 1460
Cat. No.

1453 - A
-

boring Ø × L in mm
Tubes per rotor

10

8

6

Max. RCF

2
2,218

Radius in mm

124

run-up in sec

39

run-down in sec, braked

39

Temperature in oC

-2

Disposable cyto chambers

123

2

Cat. No.

1531

1530

1535

1531F

1530F

1535F

Filter cards/seals

Cat. No.
Chambers per rotor

12

Max. RCF

470

run-up in sec

20

run-down in sec, braked

20

Temperature in oC

-2

2

4

-

-

2

24× 8

األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

الحاضنة الهزازة PIT053RS

تأمين الظروف المالئمة للحضن مع قابلية المزج والخلط
تعتبـر حاضنـة  ،PIT053RSمـع الحضانـة المثاليـة
واآلمنـة للمعاييـر المؤثـرة علـى النمـو ،مثاليـة لتلبيـة
االحتياجـات الرئيسـية لعلـم األحيـاء الدقيقـة،
والتكنولوجيـا الحيويـة ،وصناعـة األغذيـة ومعاهـد
البحـوث .تبلـغ درجة حرارة الحاضنـة  - 5الى  100درجة
مئويـة مـع دقـة درجـة حرارة تصـل إلـى  ±0/1 °Cدرجة
مئويـة ،وهـي مزودة بالكتروفون قابل للتعديل بسـرعة
لتوحيـد درجـة الحـرارة فـي جميـع أنحـاء غرفـة الجهاز.
الحاضنـة الهـزازة مـن شـركة  P.I.T.مـن خلال الجمـع
بيـن تقنيتين متقدمتين في درجـة الحرارة ،مكنت من
تحقيـق أفضـل تحكـم فـي درجـة الحـرارة مـع إمكانيـة

124

الجسم داخلی
للجهاز مصنوع من الفوالذ
المقاوم المختلفة

القدرة على استخدام الحاضنة بصورة مستقلة عن عملية الهز
تصميم جميل وسهل االستخدام (مع شاشة  LCDملونة كبيرة)
القدرة على التخطيط اليومي واألسبوعي
القدرة على تنظيم ميل الوصول إلى درجات الحرارة المنظمة للتسخين والتبريد
القدرة على رسم الرسوم البيانية لــــ الوقت  -درجة الحرارة
مجهزة بنظام سالمة ثانوية لمنع أو الحد من ارتفاع درجة الحرارة غير المنضبط وفقدان العينات
ثان لمنع تغيرات درجة الحرارة ومراقبة عملية الهز والعينات في غرفة الجهاز
يمتلك باب زجاجي ٍ
الجسم الداخلي للجهاز مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ
مجهزة بنظام تحكم للمعالجة الدقيقة للتحكم في درجة الحرارة بدقة
مجهزة بنظام الدوران لتجانس درجة الحرارة في النقاط المختلفة من غرفة الجهاز بسرعة قابلة للتعديل
نظام عزل الجدار المزدوج للحد من انخفاض درجة الحرارة وزيادة الكفاءة
نظام التبريد بآلية Non - Cut
يمتلك صواني فوالذية مقاومة للصدأ مع إمكانية تغيير تباعد األرضيات (المسافة بين الصواني)
يمتلك آلية ميكانيكية لتحقيق التوازن بين األرضيات أثناء التحميل غير المتماثل
القدرة على االتصال بالكمبيوتر
مقبس كهرباء مدمج (حسب طلب الزبون)

مواصفات الهزاز

نظام الدوران التجانس
درجة الحرارة في النقاط الختلفة

خلـط السـوائل بحيـث يمكـن تحقيق التدفئـة والتبريد
والتحكـم الدقيـق فـي درجـة الحـرارة واسـتعادة درجـة
الحـرارة السـريعة بعـد فتح وإغالق بـاب الجهاز .تحتوي
الحاضنة ً
أيضا على أبواب زجاجية ثانوية لعرض عملية
الهـز والعينـات فـي غرفـة الجهـاز ،والتـي تمنـع التبادل
الحـراري وتسـريع عـودة درجـة الحـرارة إلـى القيمـة
المحـددة عنـد فتـح البـاب الرئيسـي وإغالقـه .تحتـوي
هـذه الحاضنـة ايضـا علـى إمكانـات واسـعة للجدولـة
اليوميـة واألسـبوعية وتلبـي احتياجات المسـتخدمين
دون أي قيـود تقري ًبـا.

يمتلك نظام دوراني هادئ وبدون ضوضاء
حماية األجزاء الحساسة من تسرب السوائل المحتملة
متوازن بشكل صحيح عند العمل ،بسبب انخفاض مركز ثقل الجهاز
إمكانية استخدام لوحة االحتكاك لوضع الحاويات
إمكانية خلط السوائل بطريقة خطية أو مدارية (حسب طلب الزبون)

www.medpit.com

كيفية الحركة
نطاق حركة الصواني
قدرة التحميل القصوى
طاقة اإلخال  -اإلخراج للمحرك
الجهد
التردد
الوقت المسموح به للعمل
نطاق السرعة
العرض الرقمي للسرعة
الموقت
العرض الرقمي الموقت
كيفية العمل
األبعاد الخارجية بدون الصواني (االرتفاع × العرض × الطول)
األبعاد الخارجية مع الصواني (االرتفاع × العرض ×الطول)
الحد األقصى للرطوبة النسبية المسموح بها

خطية او مدارية (حسب طلب الزبون)
10 mm
3 kg

290 mm × 290 mm × 110 mm
345 mm × 318 mm × 180 mm
% 60

الوزن التقريبي

8 kg

المواصفات الفنية للهزاز

المواصفات الفنية للحاضنة

نطاق درجة الحرارة بدون الهزاز
نطاق درجة الحرارة مع الهزاز

-5 + 100 °C
+4 + 50 °C
53 Lit
±0/1 °C
210 – 230 VAC
50 Hz
400 W
72 Kg

الحجم (بدون الهزاز)
الدقة الحرارية
الجهد
التردد
القوة القصوى
الوزن التقريبي

 GS1كود

6265738001048

االبعاد الداخلية ()mm

۳۳۰ mm × ۴۰۰ mm × ۴۰۰ mm

10-45 W
210-230 VAC
50 Hz
تعمل بشكل دائم
20-220 rpm
ديجيتال
∞0 - 99:59/
ديجيتال
مع حد زمني محدود أو دائم

االبعاد الخارجية ()mm

۶۴۶ mm × ۶۳۵ mm × ۸۳۶ mm

125

األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

الحاضنة الكالسيكية PIT053
تأمين ظروف الحضانة المواتية من درجة الحرارة المحيطة إلى  100درجة مئوية
تعتبر حاضنة  ،PIT053مع الحضانة المثالية واآلمنة
للمعاييرالمؤثرة على النمو ،مثالية لتلبية االحتياجات
الرئيسية لعلم األحياء الدقيقة ،والتكنولوجيا الحيوية،
وصناعة األغذية ومعاهد البحوث .تبلغ درجة حرارة
الحاضنة من درجة الحرارة المحيطة الى  100درجة
مئوية مع دقة درجة حرارة تصل إلى  ±0/1°Cدرجة
مئوية .تحتوي الحاضنة ً
أيضا على أبواب زجاجية
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نظام الدوران التجانس
درجة الحرارة في النقاط الختلفة

تصميم جميل وسهل االستخدام (مع شاشة  LCDملونة كبيرة)
القدرة على التخطيط اليومي واألسبوعي
القدرة على تنظيم ميل الوصول إلى درجات الحرارة المنظمة للتسخين والتبريد
القدرة على رسم الرسوم البيانية لــــ الوقت  -درجة الحرارة
مجهزة بنظام سالمة ثانوية لمنع أو الحد من ارتفاع درجة الحرارة غير المنضبط وفقدان العينات
ثان لمنع تغيرات درجة الحرارة ومراقبة عملية الهز والعينات في غرفة الجهاز
يمتلك باب زجاجي ٍ
الجسم الداخلي للجهاز مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ
مجهزة بنظام تحكم للمعالجة الدقيقة للتحكم في درجة الحرارة بدقة
مجهزة بنظام الدوران لتجانس درجة الحرارة في النقاط المختلفة من غرفة الجهاز بسرعة قابلة للتعديل
نظام عزل الجدار المزدوج للحد من انخفاض درجة الحرارة وزيادة الكفاءة
نظام التبريد بآلية Non - Cut
يمتلك صواني فوالذية مقاومة للصدأ مع إمكانية تغيير تباعد األرضيات (المسافة بين الصواني)
يمتلك آلية ميكانيكية لتحقيق التوازن بين األرضيات أثناء التحميل غير المتماثل
القدرة على االتصال بالكمبيوتر (حسب طلب الزبون)
مقبس كهرباء مدمج (حسب طلب الزبون)
نطاق درجة الحرارة
الدقة الحرارية
الجهد
التردد
القوة القصوى
الحجم
الوزن التقريبي

المواصفات الفنية

الجسم داخلی
للجهاز مصنوع من الفوالذ المقاوم المختلفة

ثانوية لعرض عملية الهز والعينات في غرفة الجهاز،
والتي تمنع التبادل الحراري وتسريع عودة درجة
الحرارة إلى القيمة المحددة عند فتح الباب الرئيسي
وإغالقه .تحتوي هذه الحاضنة ايضا على إمكانات
واسعة للجدولة اليومية واألسبوعية وتلبي احتياجات
المستخدمين دون أي قيود تقري ًبا.

 GS1كود

6265738000478

االبعاد الداخلية ()mm

330 mm × 400 mm × 400 mm

من درجة حرارة المحيط الى ۱۰۰ ˚C
± 0/1˚C
210 - 230 V
50 Hz
450 W
53 L
52 Kg
االبعاد الخارجية ()mm

646 mm × 635 mm × 836 mm

www.medpit.com

الحاضنة المبردة PIT053R

تأمين الظروف المالئمة للحضن من درجة حرارة  -5˚Cالى درجة حرارة ۱۰۰˚C
تعتبر حاضنة  ،PIT053Rمع الحضانة المثالية
واآلمنة للمعايير المؤثرة على النمو ،مثالية لتلبية
االحتياجات الرئيسية لعلم األحياء الدقيقة،
والتكنولوجيا الحيوية ،وصناعة األغذية ومعاهد
البحوث .تبلغ درجة حرارة الحاضنة  -5الى 100درجـة
مئوية مع دقة درجة حرارة تصـل إلـى  ±0/1°Cدرجة
مئوية ،وهي مزودة بالكتروفون قابل للتعديل بسرعة
لتوحيد درجة الحرارة في جميع أنحاء غرفة الجهاز.
الحاضنة الهزازة من شركة  P.I.T.من خالل الجمع
بين تقنيتين متقدمتين في درجة الحرارة ،مكنت من
تحقيق أفضل تحكم في درجة الحرارة مع إمكانية

خلط السوائل بحيث يمكن تحقيق التدفئة والتبريد
والتحكم الدقيق في درجة الحرارة واستعادة درجة
الحرارة السريعة بعد فتح وإغالق باب الجهاز .تحتوي
الحاضنة ً
أيضا على أبواب زجاجية ثانوية لعرض عملية
الهز والعينات في غرفة الجهاز ،والتي تمنع التبادل
الحراري وتسريع عودة درجة الحرارة إلى القيمة
المحددة عند فتح الباب الرئيسي وإغالقه .تحتوي
هذه الحاضنة ايضا على إمكانات واسعة للجدولة
اليومية واألسبوعية وتلبي احتياجات المستخدمين
دون أي قيود تقري ًبا.

تصميم جميل وسهل االستخدام (مع شاشة  LCDملونة كبيرة)
القدرة على التخطيط اليومي واألسبوعي
القدرة على تنظيم ميل الوصول إلى درجات الحرارة المنظمة للتسخين والتبريد
القدرة على رسم الرسوم البيانية لــــ الوقت  -درجة الحرارة
مجهزة بنظام سالمة ثانوية لمنع أو الحد من ارتفاع درجة الحرارة غير المنضبط وفقدان العينات
ثان لمنع تغيرات درجة الحرارة ومراقبة عملية الهز والعينات في غرفة الجهاز
يمتلك باب زجاجي ٍ
الجسم الداخلي للجهاز مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ
مجهزة بنظام تحكم للمعالجة الدقيقة للتحكم في درجة الحرارة بدقة
مجهزة بنظام الدوران لتجانس درجة الحرارة في النقاط المختلفة من غرفة الجهاز بسرعة قابلة للتعديل
نظام عزل الجدار المزدوج للحد من انخفاض درجة الحرارة وزيادة الكفاءة
نظام التبريد بآلية Non - Cut
يمتلك صواني فوالذية مقاومة للصدأ مع إمكانية تغيير تباعد األرضيات (المسافة بين الصواني)
يمتلك آلية ميكانيكية لتحقيق التوازن بين األرضيات أثناء التحميل غير المتماثل
القدرة على االتصال بالكمبيوتر (حسب طلب الزبون)
مقبس كهرباء مدمج (حسب طلب الزبون)

المواصفات الفنية

نطاق درجة الحرارة
الدقة الحرارية
الجهد
التردد
القوة القصوى
الحجم
الوزن التقريبي
 GS1كود

6265738000454

االبعاد الداخلية ()mm

330 mm × 400 mm × 400 mm

-5˚C + 100˚C
± 0/1˚C
210 - 230 V
50 Hz
650 W
53 L
72 Kg
االبعاد الخارجية ()mm

646 mm × 635 mm × 836 mm

الجسم داخلی
للجهاز مصنوع من الفوالذ
المقاوم المختلفة

نظام الدوران التجانس
درجة الحرارة في النقاط الختلفة
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األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

الهزازة اللولبية المخبرية
خلط وتحريك مجموعة واسعة من السوائل
جهاز الهزاز اللولبي المخبري PIT10LO
لالستخدامات العامة والتخصصية .هذا الجهاز هو
واحد من المعدات األساسية لمختلف المختبرات
بما في ذلك التشخيص الطبي ،صناعة النفط ،صناعة
نظرا
المواد الغذائية ،التعليم ،الكيمياء ........الخً .

الصینیة الشاملة
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صینیة فصل القمع

تصميم أنيق ومريح
يمتلك نظام دوران هادىء وبدون ضوضاء
يمتلك شاشة عرض رقمية
حماية األجزاء الحساسة من تسرب السوائل المحتملة
متوازن بشكل صحيح عند العمل ،بسبب انخفاض مركز ثقل الجهاز
القدرة على تثبيت صواني مختلفة للحاويات المختلفة
القدرة على االتصال بالكمبيوتر
القدرة على خلط السوائل بالطريقة الخطية أو المدارية (حسب طلب الزبون)

المواصفات الفنية

صینیة طبق البتری

لخصائصه التقنية الجيدة ،بما في ذلك السعة العالية
والملحقات المتنوعة ،فإنه يتيح تحريك و خلط
مجموعة واسعة من السوائل وهو مسؤول عن
العديد من التجارب ذات الصلة.

كيفية الحركة

خطية او مدارية (حسب طلب الزبون)

نطاق حركة الصواني

10 mm

قدرة التحميل القصوى

( 7/5 kgحسب السرعة)

طاقة اإلخال  -اإلخراج للمحرك

10 – 45 W

الجهد

210 – 230 VAC

التردد

50 Hz

الوقت المسموح به للعمل

تعمل بشكل دائم

نطاق السرعة

20 – 500 rpm

العرض الرقمي للسرعة

دیجیتال

الموقت

∞ 0 - 99:59'/

العرض الرقمي الموقت

دیجیتال

كيفية العمل

مع حد زمني محدود أو دائم

درجة الحرارة المحيطة المسموح بها

5 - ۵۰ °C

الحد األقصى للرطوبة النسبية المسموح بها

٪ 80

الوزن التقريبي

9 kg

 GS1كود

6265738000485
6265738000720
6265738000744
6265738000737

الطراز

الهزاز الدوار
صينية فصل القمع
الصینیة الشاملة
صینیة فصل القمع

كود المنتج
PIT10LO
AS 260.3
AS 260.1
AS 260.5

االبعاد الخارجية ()mm

430× 420× 210
۴۱۰× 370× ۳۳
425× 334× 135
425× 334× 135

www.medpit.com

هزازة الصفائح الميكروسكوبية

خلط وتحريك مجموعة واسعة من السوائل داخل الصفائح الميكروسكوبية
جهاز هزازة الصفائح الميكروسكوبية طراز PIT3.0

تصميم وانتاج شركة بل ايده آل تجهيزهو لالستخدامات
العامة والتخصصية .هذا الجهاز هو واحد من المعدات
األساسية لمختلف المختبرات بما في ذلك التشخيص
الطبي ،صناعة النفط ،صناعة المواد الغذائية ،التعليم،

الكيمياء ........الخ .جهازهزازة الصفائح الميكروسكوبية
طراز  PIT3.0يتيح تحريك و خلط مجموعة واسعة من
السوائلداخلالصفائحالميكروسكوبيةوهومسؤولعن
العديد من التجارب ذات الصلة.

نطاق الدوران من  80الى  1100دورة في الدقيقة
تحتوي على  6اقسام لوضع انواع الشرائح المختلفة
يمتلك نظام دوران هادىء وبدون ضوضاء
يمتلك شاشة عرض رقمية
يمتلك توازن جيد عند العمل
تصميم أنيق ومريح
القدرة على االتصال بالكمبيوتر
حماية األجزاء الحساسة من تسرب السوائل المحتملة

نطاق حركة الصواني
عدد الصفائح الميكروسكوبية القابلة للتحميل (حسب السرعة)

۶

طاقة اإلخال  -اإلخراج القصوى للمحرك

10 - 45 W

المواصفات الفنية

كيفية الحركة

مداري
۳ mm

الجهد

۲۱۰ - ۲۳۰ VAC

التردد

50 Hz

الوقت المسموح به للعمل

تعمل بشكل دائم

نطاق السرعة

80 - ۱۱۰۰ rpm

العرض الرقمي للسرعة

دیجیتال

الموقت

∞ 0 - 99:59'/

العرض الرقمي الموقت

دیجیتال

كيفية العمل

مع حد زمني محدود أو دائم

درجة الحرارة المحيطة المسموح بها

5 - ۵۰ °C

الحد األقصى للرطوبة النسبية المسموح بها

٪ 80

الوزن التقريبي

7 kg

 GS1كود

كود المنتج

االبعاد الخارجية ()mm

6265738001017

PIT 3.0

420 × 360 × 105
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األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

هزازة الروك المخبرية
خلط وتحريك مجموعة واسعة من السوائل ىاخل الحاويات المختلفة
جهاز هزازة الروك المخبرية طراز  PIT16Dتصميم
وانتاج شــركة بل ايده آل تجهيز هو لالستخدامات
العامــة والتخصصيــة .هــذا الجهــاز هــو واحد من
المعــدات األساســية لمختلف المختبــرات بما في
ذلــك التشــخيص الطبــي ،صناعــة النفــط ،صناعة

المــواد الغذائيــة ،التعليــم ،الكيميــاء ........الــخ.
جهــاز هزازة الــروك المخبرية طــراز  PIT16Dيتيح
تحريك و خلط مجموعة واسعة من السوائل ىاخل
الحاويــات المختلفة وهو مســؤول عن العديد من
التجارب ذات الصلة.
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المواصفات الفنية

نطاق الدوران من  5الى  80دورة في الدقيقة
يمتلك نظام ميكانيكي هادىء وبدون ضوضاء
تصميم أنيق ومريح
يمتلك شاشة عرض رقمية
حماية األجزاء الحساسة من تسرب السوائل المحتملة
يمتلك توازن جيد عند العمل
القدرة على االتصال بالكمبيوتر (حسب طلب الزبون)
امكانية خلط السوائل بطريفة التأرجح
كيفية الحركة
نطاق حركة الصواني (الدرجة)
أقصى قدرة تحميل متناظرة
طاقة اإلخال  -اإلخراج للمحرك
الجهد
التردد
الوقت المسموح به للعمل
نطاق السرعة
العرض الرقمي للسرعة

التأرجح
۱۶
5 kg
۱۰ - ۴۵ W
۲۱۰ – ۲۳۰ VAC
50 Hz
تعمل بشكل دائم
۵ – ۸۰ rpm
دیجیتال

االبعاد الخارجية (االرتفاع × العرض × الطول)

۴۲۰× ۳۶۰× ۱۳۰ mm

الموقت
العرض الرقمي الموقت
كيفية العمل
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها
الوزن التقريبي

∞۰ – ۹۹:۵۹' /
دیجیتال
مع حد زمني محدود أو دائم
۵ - ۵۰ °C
۸/۸ Kg

 GS1كود

6265738001239

الطراز

كود المنتج

PIT16D

PIT16D

االبعاد الخارجية ()mm

۴۲۰ × ۳۶۰ × ۱۳۰

www.medpit.com

خالط الدم (الخالط االسطواني)
خلط والحفاظ على المعلقات في المحاليل المخبرية بصورة موحدة

المواصفات الفنية

خــاط الــدم مــن شــركة  P.I.T.المكون من ســت
قنــوات مناســب لخلــط جميع أنــواع عينــات الدم
والعينات اللزجة والمعلقات في السوائل وغير ذلك.
الميــزات الوظيفية لهذا الجهاز هي الحركة الدورانية
والرأســية المتزامنة لالســطوانات .تم تصميم أبعاد
األســطوانات والمســافة بينهــا بحيــث يمكن وضع
نطاق الحركة الرأسية
ابعاد االسطوانات (القطر × الطول)
سرعة الدوران
الجهد
التردد
القوة القصوى
الوزن التقريبي
 GS1كود

6265738000492

كود المنتج
PITR6B

أنــواع مختلفــة من األنابيــب والزجاجــات لخلطها.
لســهولة التجميــع والنظافــة فــي حالة االنســكاب
المفاجــئ للســوائل ،يتــم وضع صينيــة واقية قابلة
للغســل تحت األســطوانة .جســم ولون جهاز خالط
الــدم مقاومة لألحماض والمــواد الكيميائية األكثر
شيوعا في المختبرات.
~20 mm
320 mm × ф 32 mm
 60دورة في الدقيقة
220 V
50 Hz
20 W
6/6 Kg
ابعاد الجهاز

500 mm × 260 mm × 120 mm
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األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

روتامیکس PIT090
خلط العينات ذات درجات لزوجة مختلفة
جهاز روتاميكس  PIT090هي أحدى األجهزة
المخبرية القياسية لخلط العينات ذات درجات
لزوجة مختلفة .يمكن ضبط سرعة دوران الجهاز
من  10إلى  80دورة في الدقيقة ،ويمكن للمستخدم
بسهولة تغيير زاوية دوران صفيحة الجهاز من 0
إلى  90درجة .احدى ميزات هذا الجهاز هي القدرة
على توصيل دوارات قرصية مختلفة لألنابيب ذات
األحجام المختلفة ،مما يسمح بخلط محتويات

أنابيب االختبار من  1/5مل إلى  50مل .يعتبر جهاز
روتاميكس  PIT090مثال ًيا لالستخدام العام في
المجاالت الطبية والبحثية والصناعية ،وما إلى ذلك،
مع ميزات مثل القدرة على استخدام مجموعة واسعة
من أحجام األنابيب المخبرية المختلفة ،والقدرة على
ضبط وقت الدوران وسرعته .كما أن لديه القدرة على
وضعها في بيئة باردة واحتضانها في درجات حرارة
تتراوح بين  5و  40درجة مئوية.

المواصفات الفنية

تصميم أنيق ومريح
لديه نظام دوران هادىء وبدون ضوضاء
القدرة على تعديل وقت الدوران والسرعة
إمكانية التوقف في حاالت الطوارئ للصفيحة الدوارة (الضغط على مفتاح  STOPمرتين على التوالي)
سالمة الشاشة ضد تسرب السوائل المحتملة
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نطاق سرعة الدوران
نطاق زاوية صفيحة الدوران
الجهد
التردد
القوة القصوى
شاشة العرض
نطاق الموقت
درجة حرارة المحيط المسموح بها
الرطوبة النسبية القصوى المسموح بها
الوزن التقريبي

 GS1كود

6265738000430

كود المنتج
PIT090

10-80 rpm
0- 90 º
210-230 V
50 Hz
10 W
LCD

"۹۹:۵۹': ۵۹
5-40 ˚C
٪ ۸۰
6/5 Kg

ابعاد الجهاز
225 mm × 188 mm × 250 mm

www.medpit.com

القدرة على تعديل المدة الزمنية للدوران

صفائح دورانية متنوعة

القدرة على تعديل سرعة الدوران

حوامل متعددة لألنابيب المتنوعة

القدرة على تعديل زاوية الدوران

الحركة الدورانية

الدوارات القرصية
يحتوي جهاز روتاميكس  PIT090على  8دوّ ارات قرصية لحمل األنابيب المخبرية ذات السعة من  1/5مل إلى 50مل.
 GS1كود

6265738000539
6265738000546
6265738000553
6265738001000
6265738000997
6265738000980
6265738000980
6265738000966

كود الدوار
CR60
CR16
CR8
DS10P
DS12P
DS16P
DS25P
DS28P

األنبوب المناسب/السعة

 1/5میلی لتر  60 /عدد
 15میلی لتر  16 /عدد
 50میلی لتر  8 /عدد
 1/5میلی لتر  36 /عدد
 5میلی لتر  24 /عدد
 15میلی لتر  12 /عدد
 30میلی لتر  12 /عدد
 50میلی لتر  12 /عدد

كود المشبك

-

C10
C12
C16
C25
C28

نوع المشبك

معدن
معدن
معدن
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك

CR60

CR16

CR8

DS16P

DS25P

DS28P
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DS10P

DS12P

األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

روتامیکس PIT180

خلط العينات ذات درجات لزوجة مختلفة

جهاز روتاميكس  PIT180هي أحدى األجهزة
المخبرية القياسية لخلط العينات ذات درجات لزوجة
مختلفة .يمكن ضبط سرعة دوران الجهاز من  10إلى
 80دورة في الدقيقة .احدى ميزات هذا الجهاز هي
القدرة على توصيل دوارات مربعية مختلفة لألنابيب
ذات األحجام المختلفة ،مما يسمح بخلط محتويات
أنابيب االختبار من  1/5مل إلى  50مل .يعتبر جهاز

روتاميكس  PIT180مثال ًيا لالستخدام العام في
المجاالت الطبية والبحثية والصناعية ،وما إلى ذلك،
مع ميزات مثل القدرة على استخدام مجموعة واسعة
من أحجام األنابيب المخبرية المختلفة ،والقدرة على
ضبط وقت الدوران وسرعته .كما أن لديها القدرة على
وضعها في بيئة باردة واحتضانها في درجات حرارة
تتراوح بين  5و  40درجة مئوية.

المواصفات الفنية

تصميم أنيق ومريح
لديه نظام دوران هادىء وبدون ضوضاء
القدرة على تعديل وقت الدوران والسرعة
إمكانية التوقف في حاالت الطوارئ للصفيحة الدوارة (الضغط على مفتاح  STOPمرتين على التوالي)
سالمة الشاشة ضد تسرب السوائل المحتملة
نطاق سرعة الدوران
الجهد
التردد
القوة القصوى
شاشة العرض
نطاق الموقت
درجة حرارة المحيط المسموح بها
الرطوبة النسبية القصوى المسموح بها
الوزن التقريبي
 GS1كود

6265738000447
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كود المنتج
PIT180

10-80 rpm
210-230 V
50 Hz
10 W
LCD
"۹۹:۵۹': ۵۹
5-40 ˚C
٪ 80
8 Kg
ابعاد الجهاز

520 mm × 225 mm × 250 mm

www.medpit.com
الدوارات المربعية
يحتوي جهاز روتاميكس  PIT180على  16دوّ ارات مربعية الشــكل لحمل األنابيب المخبرية ذات الســعة من  1/5مل
إلى  50مل.
 GS1كود

6265738000560
6265738000577
6265738000584
6265738000591
6265738000607
6265738000614
6265738000621
6265738000676
6265738000638
6265738000683
6265738000645
6265738000690
6265738000652
6265738000706
6265738000669
6265738000713

كود الدوار

األنبوب المناسب/السعة

كود المشبك

SH48

 1/5ميلي لتر 48 /عدد
 15ميلي لتر 24 /عدد
 50ميلي لتر 24 /عدد
 1/5ميلي لتر 32 /عدد
 15ميلي لتر 16 /عدد
 50ميلي لتر 16 /عدد
 1/5ميلي لتر 64 /عدد
 1/5ميلي لتر 32 /عدد
 5ميلي لتر 24 /عدد
 5ميلي لتر 16 /عدد
 15ميلي لتر 24 /عدد
 15ميلي لتر 16 /عدد
 30ميلي لتر 24 /عدد
 30ميلي لتر 16 /عدد
 50ميلي لتر 24 /عدد
 50ميلي لتر 16 /عدد

-

SHM24
SHL24
SV32
SVM16
SVL16
SH10P
SV10P
SH12P
SV12P
SH16P
SV16P
SH25P
SV25P
SH28P
SV28P

C10
C10
C12
C12
C16
C16
C25
C25
C28
C28

نوع المشبك

معدن
معدن
معدن
معدن
معدن
معدن
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك
بالستيك

SVL16

SH48

SHM24

SHL24

SH25P

SH28P

SV32

SVM16

SV28P

SH10P

SH12P

SH16P

SV10P

SV12P

SV16P

SV25P
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األجهزة

میکروتیوب
سمپلر،گیری
نوکو نمونه
برداری
جعبه
نمون
تجهیزاتهای،
جالول
آمیزی
جعبهو رنگ
میکروسکوپی
های
آزمایهش

الخالطة الدوامية
خلط كميات صغيرة من العينات في المختبر
مـن المميزات الرئيسـية لجهاز الخالطـة الدوامية من
شـركة  P.I.T.إنهـا ذات حاجـة الـى طاقـة منخفضـة و
هـي ذات حجـم صغيـر ومصممـة للعمـل عـن طريـق
الضغـط بواسـطة األنابيـب علـى الجـزء العلـوي مـن
الجهـاز .يمكـن اسـتخدام أنواع مختلفة مـن األنابيب
مثـل أنابيـب أخـذ العينـات ،وأنابيـب جهازالطـرد

المواصفات الفنية

نوع الحركة
نطاق الحركة المدارية
الوزن المسموح به (مع األنبوب)
السرعة الثابتة
درجة حرارة المحيط المسموح بها
كيفية عمل الجهاز
التردد
الوزن
 GS1كود

المركـزي ،وأنابيـب ابنـدورف ،وبصفـة عامـة جميـع
األنابيـب التـي يبلـغ قطرهـا األقصـى  30مـم فـي هذه
الجهـاز .حركـة هـذا الجهاز حركة مدارية وتدور بسـرعة
 2600دورة فـي الدقيقـة .أيضـا ،تصميمهـا وهيكلهـا
يجعلها مقاومة لمعظم األحماض والمواد الكيميائية
الموجـودة عـادة فـي المختبـرات.
مداري

ф 4/5 mm
۱۰۰ g
2600 rpm
+5 +40 o C

بدون مفتاح (عن طريق ضغط األنبوب في مكانه على الجهاز)
۵۰ Hz
800 g
كود المنتج

6265738000508

LD8809

االبعاد (االرتفاع × قطر القاعدة)
ф 105 mm × 90 mm

كانتر الدم (عداد خاليا الدم)
تعداد خاليا الدم واعداد الحسابات
عــداد الــدم (عــداد خاليا الــدم) من شــركة P.I.T.

ُصممــت ً
وفقــا للمعاييــر الدولية ،لوحــة مفاتيحها
ذات تصميم مثالي ومريح ايضا .يحتوي هذا العداد
على عشــرة مفاتيح لتشخيص المعاييرالمطلوبة في
العمليات المختلفــة Poly, Mono, Eos, Lymph,

.L.V.F, Myeto, Meta, Band, Baso, nRbc

المطلوبــة فقط عن طريق اختيار المفتاح المطلوب.
تــم تصميم الجهــاز ً
أيضا بحيث يتــم ايقاف عملية
الحســاب تلقائ ًيا بعد الوصول إلى  100خلية .لذلك،
إذا قمت بالضغط على المفاتيح عن غير قصد ،فلن
تدخل النتائج الى اإلحصائيات الســابقة .في الوقت
قادرا ايضا على استخراج
نفسه ،سيكون المستخدم
ً
النســبة المئويــة للخاليــا الشــبكية وعــدد الكريات
البيض الفعلية باستخدام المفاتيح المساعدة True

يحتــوي الجهاز علــى تنبيه صوتي بعــد االنتهاء من
إحصــاء  100مــن خاليا الــدم البيضــاء ،ويمكن في
الوقت الحالي الحصول على النسبة المئوية للمعايير  WBCو .%True Retic
شاشة العرض
ابعاد شاشة العرض
الجهد
الوزن

المواصفات
الفنية
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 GS1كود

6265738000010

 16 × 2 - LCDرمز
62 mm × 13 mm
5V
365 g
كود المنتج
RC902

ابعاد الجهاز

205 mm × 135 mm × 55 mm

نمایه
الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات)
االسطوانة البالستيكية المدرجة
أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة ( PIT023فائقة السرعة)
أجهزة الطرد المركزي الشاملة سلسلة ( Premium20000فائقة السرعة)
أغطية األنابيب ذات الشفة (الكابات)
األنابيب المخبرية CBC
األنابيب المخبرية العادية
األنابيب المخروطية
األنابيب مستديرة القاع
جرة بالستيكية للغسيل
جرة تلوين الشرائح المجهرية
جهاز التسخين الحراري مع التحريك المغناطيسي
جهاز خالط ميني MS65
الحاضنة الكالسيكية PIT053
الحاضنة المبردة PIT053R
الحاضنة الهزازة PIT053RS
حامل األنابيب الشامل 2
حامل األنابيب المتعدد الرفوف
حامل الماصات وموازين الحرارة
حامل أنابيب ابندورف
حامل أنابيب االختبار
حامل أنابيب االختبار T3
حامل حلقة التطعيم
حاويات األدوات الحادة  0/08لتر-سلسلة ( Pجيبی)
حاويات األدوات الحادة  0/3لتر-سلسلة ( Pجيبی)
حاويات األدوات الحادة  0/5لتر-سلسلة Cd
حاويات األدوات الحادة  1/5لتر-سلسلة C plus
حاويات األدوات الحادة  1/5لتر-سلسلة Cd
حاويات األدوات الحادة  2لتر-سلسلة RC plus
حاويات األدوات الحادة  2لتر-سلسلة Cd
حاويات األدوات الحادة  2لتر-سلسلة C plus
حاويات األدوات الحادة  2/5لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  3لتر-سلسلة RC plus
حاويات األدوات الحادة  3لتر-سلسلة Cd
حاويات األدوات الحادة  3لتر-سلسلة C plus
حاويات األدوات الحادة  3/5لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  4لتر-سلسلة RC plus
حاويات األدوات الحادة  4لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  4/5لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  5لتر-سلسلة RC plus
حاويات األدوات الحادة  5لتر-سلسلة Cd
حاويات األدوات الحادة  5لتر-سلسلة C plus
حاويات األدوات الحادة  5/5لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  6لتر-سلسلة RC plus
حاويات األدوات الحادة  7لتر-سلسلة RC plus
حاويات األدوات الحادة  7لتر-سلسلة Cc
حاويات األدوات الحادة  8/5لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  9/5لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  11/5لتر-سلسلة Ra
حاويات األدوات الحادة  12لتر-سلسلة Cc
حاويات األدوات الحادة  15لتر-سلسلة Rb
حاويات األدوات الحادة  22لتر-سلسلة Rb
حاويات األدوات الحادة  25لتر-سلسلة Rb
حاويات األدوات الحادة XL
حاويات العينات ذات الملعقة
حاوية اطباق البتري المعدنية
حاوية الماصات المعدنية
حاوية جمع عينة البول على مدار  24ساعة
حاوية عينة البراز ذات الملعقة
حاوية نقل العينات المرضية
حاوية نقل العينات بيوجار
حاوية نقل العينات الباکس
الحقائب الطبية الشاملة
حقيبة االسعافات االولية
حقيبة حمل العينات
حلقة التطعيم القياسية البالستيكية
حلقة التطعيم القياسية المعدنية
خافض اللسان البالستيكي
خافض خشبي (بدون قطن)
خزائن ملفات تخزين الشرائح ،كاسيت األنسجة ،وقوالب األنسجة
خالط الدم (الخالط االسطواني)
الخالطة الدوامية
دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 4000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 2000 ,دوره في الدقيقة
دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 4000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 4500 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي المتأرجح  90درجه 5000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  45درجه 14000,دوره في الدقيقة

16
103و23
114
115
56
56
56
57
57
107
90
113
113
126
127
124
67
72
73
70
71
71
63
41
43
43
40
41
38
42
39
40
41
34
36
39
39
40
42
34
36
37
34
37
41
42
35
37
35
42
35
38
38
44
57
105
105
59
59
79
78
77
80
82
85
62
62
101
104
58
131
136
123
123
116
119
118
121

دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  35درجه 21000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  35درجه 6000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  35درجه 9000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  40درجه 15000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي ذو الزاوية  40درجه 20000 ,دورة في الدقيقة
دوار الطرد المركزي للهيماتوكريت 15000 ,دورة في الدقيقة
الدوارات القرصية
الدوارات المربعية
الدورق البالستيك ذو القبضة
رف التجفيف المخبري
رف الروبيك
الرف اللولبي
رف ميجاميكس
الرفوف األحادية ألنابيب Cryo
الرفوف األحادية ألنابيب الميكرو
رفوف األنابيب المخبرية التركيبي
رفوف األنابيب المخروطية
الرفوف ذات السلسلة
روتامیکس PIT090
روتاميكس PIT180
سالل الستانلي ستيل المثقبة
سلة تلوين الشرائح المجهرية ذات المقبض
شرائح االختبارات المصلية ذات التجاويف
شرائح االختبارات المصلية ذات التجاويف البيضاء
الشرائح المجهرية
صحن اخد العينات وحمل العينات
صحن إبر الحقن والضمادات
صفيحة وضع الشرائح المجهرية
صندوق التبريد
صينية تلوين الشرائح المجهرية ذات منافذ لوضع الشرائح
الطبق الجراحي البالستيك كليوي الشكل
عاصبة اخذ عينات الدم
عاصبة تثبيت الوريد
عربة حاويات األدوات الحادة LX
عربة نقل خزائن الملفات المعدنية
عربة نقل ملفات تخزين الشرائح المعدنية
علبة أنابيب الميكرو التركيبية
علبة تخزين أنابيب Cryo
علبة تخزين أنابيب الميكرو
علبة حبوب الدواء االسبوعي
علبة حبوب الدواء اليومي
علبة حبوب الدواء اليومي – االسبوعي
علبة حفظ الشرائح المجهرية
علبة رؤوس الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات)
غسالة الماصات االتوماتيكية المعدنية
غسالة الماصات والسحاحات االتوماتيكية البالستيكية
فتاحة أمبول
القاعدة الجدارية البالستيكية لحقيبة االسعافات االولية
قاعدة الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات) اللولبية (ذات الـ  6فروع)
قاعدة حمل األنابيب المخروطية
قاعدة حمل حاويات األدوات الحادة
قفازات النايلون ذات االستعمال لمرة واحدة
قلم الماس ( ماركر الماس طبي )
القناع الطبي
قنينة الغسل المخبرية المدمجة
قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة
قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة ذات الملصقات
قوالب االنسجة ذات االستعمال لمرة واحدة
كاسيت معالجة االنسجة
كانتر الدم (عداد خاليا الدم)
كبسولة االنسجة المعدنية
كوب الدواء المدرج
لوح تشريح االنسجة
ماصات باستور اكسترا
ماصات باستور المدرجة
ماصات باستور متغيرة الفقاعة
مجلد تخزين الشرائح المجهرية
مجموعة تلوين الشرائح المجهرية
مسند الماصات االتوماتيكية (الميكروبيبيتات) (ذات الـ  5مشابك)
مقعد الحمام
الملعقة المكشطة البالستيكية
ملف تخزين الشرائح
الناشر التائي  Tالشكل
الناشر الكروي الشكل
نونية السرير الصحية
هزازة الروك المخبرية
هزازة الصفائح الميكروسكوبية
الهزازة اللولبية المخبرية

121
120
120
122
122
119
133
135
103
104
73
73
71
68
68
70
70
67
132
134
105
91
89
89
89
84
83و47
92
82
91
104
53
53
46
58
92
68
69
69
100
100
101
93
69و23
107
106
45
82
22
72
49و48
97
93
97
103
102
102
54
55
136
55
100
54
60و20
60و20
61و21
93
90
22
98
61
92
63
63
99
130
129
136

