
Cyto-Tek® 2500
Cytocentrifuge تصور کنید.. آماده سازی

مرتب نمونھ ھای سیتولوژی
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4300
4301
4326
4327
4328
4329
4331

375 x 490 x 225 mm
11.7 kg

12
200 ~ 2.500 by 10rpm increments 
30
(Guard bowl) بلھ

Cyto-Tek® 1 mL Filter Paper; 200/pcs
Cyto-Tek® 6/12 mL Chamber Cap; 25/pcs
Cyto-Tek® 1 mL Chamber Cap; 200/pcs
Cyto-Tek® 1 mL Base Holder; 200/pcs
Cyto-Tek® 12 mL Gasket; 25/pcs
Cyto-Tek® 6 mL Filter Paper; 500/pcs
Cyto-Tek® 12 mL Filter Paper; 500/pcs

4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339

Cyto-Tek® 2500, 100-240V; 50/60 Hz
Chamber Kit 1mL; 50/pcs
Cyto-Tek® 6/12 mL Base Holder; 12/pcs
Cyto-Tek® 6 mL Gasket; 25/pcs
Cyto-Tek® 12 mL Fluid Chamber; 12/pcs
Cyto-Tek® 1 mL Fluid Chamber; 200/pcs
Cyto-Tek® 6 mL Fluid Chamber; 12/pcs

د ابعا

ارتفاع x عرض x طول 
وزن

ویژگی ھا
ظرفیت
سرعت

حافظھ برنامھ ھا
 اتو کالو

Cyto-Tek® 2500
 بازیابی سلول بھینھ و محافظت عالی از ساختار سلولی در 

آماده سازی اسالیدھای یکنواخت non-gynecological را 
د. انجام می دھ

Cyto-Tek 2500 با داشتن ویژگی ھای ارتقا یافتھ از جملھ 
معرفی محفظھ روتور با درب مخصوص-کھ کامال فضا ی 
روتور را بستھ و مانع از قرار گرفتن در معرض ھوا می 

شود- روی راحتی کاربر تمرکز کرده اس ت. 

این محفظھ قابل جدا شدن از دستگاه و جابجایی است کھ باز 
ھم راحتی کاری را بیشتر می کند. در نتیجھ تکنسین ھا می 

توانند  با فاصلھ از سانتریفیوژ زیر یک ھود کھ تھویھ ھم 
را بارگذاری کرده یا بردارن د. دارد نمونھ ھا 

 Cyto-Tek یک طراحی مدرن دارد و انتظارات باالیی 
2500 کھ کاربران از دستگاه سانتریفیوژ دارند را برآورده 

می کند.

 حق تکثیر و تاًلیف و حقوق فنى متعلق به شرکت آرمان نوین شفا مى باشد. کپى بردارى ممنوع است و پیگرد قانونى دارد.
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