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 .1درثبرُ هب
گزٍُ راد طت فعبلیت خَد را در سبل  1331آغبس ًوَد ٍ ّوَارُ در راُ رشذ ٍ تَسعِ
فعبلیت خَدّ ،وگبم ثب پیشزفت تکٌَلَصی ٍ ًَآٍریْبی رٍس دًیب ّوزاُ ثَدُ ٍ در
سبل  1331ثب یبری خذاًٍذ هتعبل ٍ ثِ پشتَاًِ جوعي هتشکل اس هٌْذسیي ٍ
هتخصصیي خجزُ ٍ هجزة شزكت رادطت ًَیي را جْت تحقیقبت ٍ تَلیذات جذیذ
تبسیس ًوَد ٍ ّن اكٌَى ا یي شزكت هٌتخت ٍ هستقز در هزكش رشذ هَاد ٍ
تجْیشات پششکي ٍ آسهبیشگبّي داًشگبُ علَم پششکي اصفْبى هي ثبشذ.
عوذُ فعبلیتْبی ایي شزكت در سهیٌِ راُ اًذاسی ٍ ارتقبء آسهبیشگبّْبی
هیکزٍثیَلَصی  ،ثیَلَصی سلَلي ٍ هلکَلي  ،دارٍسبسی ٍ  ...هي ثبشذ .طزاحي ،
هشبٍرُ  ،سبخت ٍ ًصت اًَاع هیش ٍ سکَّبی آسهبیشگبّي ٍ اًَاع َّدّبی شیوي ،
الهیٌبرفلَ ٍ فیلتزّبی ًبًَ  ...اس جولِ دیگز تَاًبیي ّبی ایي شزكت هي ثبشذ.
پیشگبم تَلیذات شزكت راد طت ًَیي ً ،سل جذیذی اس َّدّبی الهیٌبرفلَ كالس
 IIهذل ًبًَراد ثب فیلتز آلَستیٌب هي ثبشذ كِ ًسجت ثِ ًوًَِ ّبی هشبثِ در ًَع
سبختبر  ،فیلتزّب  ،قیوت ٍ كیفیت ثسیبر هتوبیش ٍ هتٌَع تز هي ثبشذ.
ثبتَجِ ثِ ًیبس هجزم آسهبیشگبُ ّبی تشخیصي  ،آهَسشي  ،سلَلي  ،هلکَلي ،
صًتیک  ، PCR ،هَاد هخذر  ،گیبّي  ،داهي  ،كشت ثبفت ٍ  ...ثِ َّد الهیٌبرفلَ ٍ
عذم ایوي ث َدى تَلیذات داخلي ٍگزاى ثَدى َّدّبی تَلیذ داخل ٍ ٍارداتي  ،ایي
شزكت دراداهِ گبهْبیي كِ در تکویل كیفیت ایي هحصَل ثزداشتِ كِ هٌجز ثِ اخذ
گَاّي ثجت اختزاع ٍ تبییذیِ ّبی هعتجز ًیش گشتِ تصوین ثِ تَلیذ هجْشتزیي ٍ
ایوي تزیي ٍ ثصزفِ تزیي َّد الهیٌبرفلَ كالس  IIثب فیلتز آلَستیٌب جْت كلیِ
تست ّبی ثیَلَصیکي ٍ ً High Riskوَدُ است كِ هشیتْبئي اس قجیل كبّش
شذیذ ّشیٌِ خزیذ اٍلیِ هحصَل  ،كبّش شذیذ ّشیٌِ تعَیض فیلتز ٍ ثزق هصزفي
ٍ ًگْذاری دستگبُ  ،ایوي ثَدى كبرثز ٍ پزسٌل آسهبیشبت ٍ گبراًتي ٍ خذهبت
هطوئي در سزاسز كشَر را ثزای هصزف كٌٌذُ درثز دارد.

 .2مشخصات فنی

ولتاژ 442 :ولت  72 ،ىرتس
توان مصرفي  5 :كيلو وات
مقذار آب مقطر حاصلو  7/5 :ليتر در ساعت
ظرفيت مخسن رخيره آب مقطر8 :ليتر
ظرفت مخسن آبجوش  8 :ليتر
كنذانسور فلسي (استيل)
ابعاد 7/67 ×7/56×7/54 :
وزن 7/35 :كيلوگرم

 .3تصَیز

