(مسئولیت محدود)

(مسئولیت محدود)
تولیـد و توزیـع کننده تجهـیزات آزمایشگاهی ،پـزشکی
تحقیـقاتی،آموزشی،شیشه آالت و مـواد شیمیایی

شرکت مبین طب یاسین با هدف فعالیت در زمینه طراحی و تولید دستگاه های آزمایشگاهی و همچنین فعالیت در
زمینه توزیع دستگاه و محصوالت آزمایشگاهی  -پزشکی  ،با مسئولیت محدود ثبت و افتتاح گردیده و در خدمت جامعه
علمی – آزمایشگاهی کشور می باشد .شایان ذکر است تولیدات این شرکت با سیستم تمام دیجیتال  ،طراحی نو ،زیبا
وکامال اختصاصی با بهره گیری از فن آوری و دانش روز دنیا و توان وتخصص مهندسین ایرانی با کیفیت برتر و کامال قابل
رقابت با محصوالت خارجی تولید گردیده و دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد .همچنین در زمینه واردات و
عرضه محصوالت خارجی ما احترام به نظر مصرف کنندگان را وظیفه خویش دانسته و تمام تالش خود را در جهت ارتقاء
هر چه بیشتر سطح کیفیت کاال مورد نظر خواهیم داشت .
لیست تولیدات داخلی شرکت مبین طب یاسین:
 هود شیمیایی با متعلقات کامل هود المینار فلو با تجهیزات کامل فور(آون) ( )ovenدیجیتال  PIDکنترل انکوباتور( )Incubatorدیجیتال  PIDکنترل هات پلیت مگنت( )Hot Plate Magneticدیجیتال (هیتراستیرر) بن ماری دیجیتال  -ترموستاتیك  -سرلوژی و جوش  -درب شیبدار دستگاه آب مقطرگیری دوبارتقطیر کندانسور فلزی(استیل) و کندانسور شیشه ای کوره آزمایشگاهی 0011درجه دیجیتال سانتریفوژ 01و  42شاخه دیجیتال  -سانتریفوژ 2و 1شاخه  01میلی دیجیتال میکسر هماتولوژی 4حالته  -میکسر هماتولوژی 4موتوره و 4حالته هیتر استریر(مگنت) تمام دیجیتال  -هیتر استیریر(مگنت) مکانیکی  PHمتر رومیزی دیجیتال PH.MV.TEMP.METER کلنی کانتر دیجیتال COLONY COUNTER -شوف بالن با المنت بافته شده مخصوص و مدارکنترل الکترونیکی برای تنظیم دما در حجمهای مختلف

»(سفارش ساخت دستگاه های آون(فور)  -انکوبااتور معماولی و یخچالادار  -بان مااری  -کاوره آزمایشاگاهی  -فریازر
آزمایشگاهی  -هود شیمیایی و المینار در ابعاد مختلف طبق سفارش مقدور میباشد)»
لیست سایر تجهیزات و دستگاههای موجود:
 دستگاه ها از کمپانی  IKAآلمان شامل انواع( :شیکر روتاتور  -شیکرارلن اوربیتالی  -هات پلیت مگنت  -مگنت استیر -هموژنایزر  -بن ماری جوش و سرلوژی  -میکسر  -همزن لوله و )...
 انواع سمپلرها ودساتگاههای ژنتیکای(فتاومتر  -ماساتر ساایکر  -ساانتریفوژ  -باورت  -دیسپنسار و )...ازکمپاانی EPPPENDORFآلمان و  DRAGON0آلمان
 انواع انکوباتو  ،فور  ،آون  ،بن ماری و ...از کمپانی  MEMMERTآلمان -انواع انکوباتور  ،آون  ،فریز های آزمایشگاهی آب مقطر گیری از کمپانی  LabTechو  Finetechکره جنوبی

 انواع ترمومتر  Ec -متر  -اکسیژن متر  Co2 -متر  -هیدرو متر  -کناداکتیومتر  -ماولتی متار و اناواع  PHمتار وپتانسیومتر Sound -متر و ...از کمپانی  AZ Instrumentتایوان و کمپانی  HANNAایتالیا
 انواع میکروسکوپ و لوپ از کمپانی  NIKONو  VIKONژاپن  Olympusو  Jenusو  Novelو سایر کمپانی ها انواع ترازو حساس آزمایشگاهی با دقت و ظرفیت های مختلف از شرکت ساارتیوس  sarturiusآلماان ،شارکت Ohausسوئیس  Mettlerسوئیس و شرکت  FWEو  ANDژاپن  -در انواع کالیبره دستی  -اتوکالیبره و باا قابلیات
نصب به کامپیوتر
انواع سانتریفیوژ از کمپانی Centurion - Hittich
 انواع هات پلیت صفحه استیل و صفحه آلومینیوم – همزن مغناطیسی – ترمومتر  -شیکر لوله  -شیکر ارلن  ،بالن -روتاری میکسر از کمپانی  LABINCOهلند
 پمپ خالء (پمپ وکیوم) Vacuum pumpمارک  JBآمریکا و سایر کمپانی ها سایر دستگاه ها :انواع اتوکالو دیجیتال ()Autoclaveبا حجم های مختلف ایرانی و خارجی  -انواع انواع پالریمتاررومیزی فول اتوماتیك  -دستگاه اولتراسونیك ()Ultrasonicدر حجم های مختلف  -انواع ترماومتر باا رنا هاای
متفاوت  -دیسپنسر قابل اتوکالو  -میکسر هماتوگریت  -هماتولوژی  -میکرو سانتریفیوژ سرفیوژ  -دستگاه تصفیه
آب  -انواع سختی سنج -رنگ سنج الکترود PHمتر  -سیستم ماکروکجلدال -شیکر الاك  -جارتسات  -میکسار
(هماتولوژی  -االکلنگی  -اوربیتالی ) Ec -متر Ec/TDS -متر  -ماولتی متار  -کناداکتیویمتر  - Datalogger -آب
خالص ساز – دیونایزر -اسپکتوفتومتر  -بورت اتوماتیك  BOD-متر و ...از کمپانی های معتبر ایرانی و خارجی شامل
انواع دستگاه هاا و تجهیازات آزمایشاگاهی از کمپاانی Brookfield , G-WON Hitech , Hamilton , TPS ,
Top Stone MIC , DRGON
 انواع شیشه آالت ،تجهیزات و اقالم پالستیکی یکبار مصرف شامل :سر سمپلر میکروتیوپ – فالسك کشت سلولساده و فیلتر دار  -باریل پالستیکی – بطری و ظروف نگهداری و تبخیر  -کرایو تیوپ – رک میکروتیوپ –پلیت – پی
پت پاستور –لوپ – لوله های آزمایش در سایزهای مختلف  -دکانتور – بورت ساده و شیردار -سری کامل شیشه آالت
تقطیر کجلدال و سوکسله  -شیشه های پودری  -شیشه های مایعی  -شیشه در پی دار  -ارلن – بالن و ....از کمپانی
های معتبر - BIO SIGMA - RMAX - Bio Sigma – JET BIOFIL - Cito Lab- Isolab -EULAB - shut- simax:
 KIMAو...
 انواع البسه مقام شیمیایی پارچه ای و یکبار مصرف (سراسری و تکه تکه ای)  -البسه ضد گازهای شیمیایی و ضدمواد اسیدی وقلیایی -روپوش های آزمایشگاهی  -کفش و پوتین های ایمنی جهت آزمایشگاه
 انواع عینك های ضد  UVو رو عینك های ضد ضربه  -شیلد صورت معمولی و  UVدار  -دستکش های مخصوص کاربا مواد شیمیایی  -دستکش نسوز  -دستکش ضد اسید و دستکش یکبار مصرف  -انواع دوش و چشام شاوی هاای
اضطراری دیواری و رومیزی از جنس استیل و یا گالوانیزه  -انواع تجهیزات ایمنی تنفسی  -ماسك فیلترهای ماساك
های تمام صورت
 مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی  ،حالل های صنعتی  HPLC -و محیط کشت از کمپانی های معتبر شامل: MERCKمرک آلمان  Scharlau -شارلو اسپانیا  Aldrich -آلدری  panreac -پانراک  Sigma -زیگماا Fluka -
فلوکا  Acros -آکروس  Carloerba -کارلواربا
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لیست تولیدات شرکت مبین طب یاسین
فور(آون) 44لیتری ؛ محفظه استیل تمام دیجیتال با کنترل هوشمند و دریچه تخلیه هوا
فور(آون) 20لیتری ؛ محفظه استیل تمام دیجیتال با کنترل هوشمند و دریچه تخلیه هوا
فور(آون) 02لیتری ؛ محفظه استیل تمام دیجیتال با کنترل هوشمند و دریچه تخلیه هوا
فور(آون) 02لیتری ؛ محفظه استیل تمام دیجیتال با کنترل هوشمند ،فن دار و دریچه تخلیه هوا
فور(آون) 017لیتری ؛ محفظه استیل تمام دیجیتال با کنترل هوشمند و دریچه تخلیه هوا
فور(آون) 017لیتری ؛ محفظه استیل تمام دیجیتال با کنترل هوشمند  ،فن دار و دریچه تخلیه هوا
انکوباتور  02لیتری؛ محفظه استیل یك درب تمام دیجیتال ،با کنترل هوشمند و دریچه تخلیه هوا
انکوباتور 02لیتری؛ محفظه استیل دو درب تمام دیجیتال ،با کنترل هوشمند و دریچه تخلیه هوا
انکوباتور 02لیتری؛ محفظه استیل دو درب تمام دیجیتال ،با کنترل هوشمند فن دار و دریچه تخلیه هوا
انکوباتور  017لیتری؛ محفظه استیل دو درب تمام دیجیتال ،با کنترل هوشمند و دریچه تخلیه هوا
انکوباتور 017لیتری؛ محفظه استیل دو درب تمام دیجیتال،با کنترل هوشمند ،فن دار ودریچه تخلیه هوا
هات پلیت مگنت دیجیتال با کنترل هوشمند و هات پلیت صفحه پهن
اتوکالو دیجیتال استاندارد در ابعاد 80 -40 -01و  011لیتری
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لیست تولیدات شرکت مبین طب یاسین
شوف بالن تك خانه  011mlبا المنت بافته شده مخصوص و مدارکنترل الکترونیکی برای تنظیم دما
شوف بالن تك خانه  401mlبا المنت بافته شده مخصوص و مدارکنترل الکترونیکی برای تنظیم دما
شوف بالن تك خانه  011mlبا المنت بافته شده مخصوص و مدارکنترل الکترونیکی برای تنظیم دما
شوف بالن تك خانه  0111mlبا المنت بافته شده مخصوص و مدارکنترل الکترونیکی برای تنظیم دما
شوف بالن تك خانه  4111mlبا المنت بافته شده مخصوص و مدارکنترل الکترونیکی برای تنظیم دما
روتاتور  VDRLبا صفحه پهن و کیفیت خوب
سانتریفوژ  01و  42شاخه مدل جدید دییجیتال
سانتریفوژ  2و  1شاخه  01میلی دیجیتال
سانتریفوژ هماتوگریت  42شاخه  0011دور در دقیقه
میکسر هماتولوژی  4حالته ( 4حالته)

کلنی کانتر دیجیتال مدل SANA SL-902
هیتر بلوک (یك بلوکه) تمام دیجیتال هوشمند(میکرو پروسسوری بادقت )1/0

تلفن11720144 - 11724811 :

موبایلwww.mobinteb.net 14044227440:
فاکس11780281:
E-mail:info@mobinteb.net

(مسئولیت محدود)
تولیـد و توزیـع کننده تجهـیزات آزمایشگاهی ،پـزشکی
تحقیـقاتی،آموزشی،شیشه آالت و مـواد شیمیایی

لیست تولیدات شرکت مبین طب یاسین
بن ماری جوش و سرلوژی  1لیتری درب معمولی ،تمام دیجیتال  ،هوشمندمحفظه ازجنس استیل ضد زنگ
بن ماری جوش ترموستاتیك  44لیتری درب شیب دار با قابلیت نصب صفحه حلقوی 1خانه
بن ماری جوش وسرلوژی  04لیتری درب معمولی ،تمام دیجیتال  ،هوشمندمحفظه ازجنس استیل ضد زنگ
بن ماری جوش و سرلوژی  44لیتری درب شیب دار ،تمام دیجیتال  ،هوشمند محفظه از جنس استیل ضد زنگ
صفحه  1خانه جهت استفاده در بن ماری های درب شیب دار
PHمتر رومیزی مدل  SANA SL-901به همراه الکترود مارک  Sentekانگلیس به همراه با فر 2و8
هودشیمی درابعادهای411×011×81و401×011×10جنس بدنه ورق روغنی الکترواستاتیك کف جنس استیل بامتعلقات کامل
هود شیمی در ابعادهای  011×10×401و  041×10×401بدنه از جنس فلزکف ازجانس سانگ گرانیات درب و تاا از جانس
 -MDFدارای فن سانترفیوژی – همراه با متعلقات کامل

کوره  0411درجه حجم  4/2لیتری به ابعاد  01×01×42با کنترل دیجیتال  kanthal -سوئد
کوره  0411درجه حجم  2/0لیتری به ابعاد  00×00×41با کنترل دیجیتال  kanthal -سوئد
کوره  0411درجه حجم  04لیتری به ابعاد  41×41×21با کنترل دیجیتال  kanthal -سوئد
کوره  0211درجه حجم  0/0لیتری به ابعاد  00×00×40با کنترل دیجیتال  kanthal -سوئد
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