
اشد که شامل تجهیزات زیر در آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی معاونت بهداشت تجهیزات مربوطه به طور کامل در اختیار میب

  میباشد:

  هاي زندهدادن نمونهبراي کشت و رشد  بیولوژي هايیک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه

شرایطی مناسب  دي اکسید کربن و اکسیژن ، میزاندما ،رطوبت  رود. این وسیله با کنترلبه کار میهامیکروب یا هاسلول مانند

شناسی زیست ،میکروبیولوژي هايکند. انکوباتور یکی از از ابزارهاي مهم در آزمایشهاي زنده فراهم میبراي رشد ارگانیسم

  .اختراع شده است)Fe del Mundo (اسپانیایی  پزشک کودکان توسط وسیله این. آیدمی حساب به …و سلولی

  انکوباتور با دامنه دمایی متفاوت موجود میباشد  4در این آزمایشگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  



اتو (انکوباتور) یخچالدار دستگاهی است که داراي یک محفظه آلومینیومی می باشد که هم داراي 

و نموده  C  ±1˚دقت با   C ˚+65ی لا  C˚-5سیستم سرمایشی و هم داراي سیستم گرمایشی بوده و ایجاد دماي قابل کنترل از 

جهت کشت و رویش باکتري در دماي زیر و باالي محیط و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در کلیه آزمایشگاه هاي تشخیص 

 .طبی و کنترل کیفی و تست لوازم صنعتی به کار برده می شود

  

 

 

 .باشدتجهیزات و وسایل فلزي می استریلیزاسیون و ضدعفونی براي دستگاهی نام اجاق گرماي خشک یا

توان بنا به شرایط مورد نیاز درجه گرما را درجه سانتیگراد کاربرد دارند و توسط ترموستات می 300الی  50عموماً در رده دمایی 

الیه داخلی که یک رساناي ضعیف کنترل کرد. بدنه یک فور داراي دو جداره است که در صرفه جویی انرژي بسیار مؤثر است، 

 ٬هاي ویژهاست و توسط پنکهیان دو دیواره به کمک عایق پر شدهها در فضاي محرارتی و الیه بیرونی فلزي است. در برخی دستگاه

 .باشد حرارت یکنواخت توزیع در کمکی تا کندمی گردش دستگاه داخل در هوا جریان

 



ها براي انجام اي است که از آن در بعضی از آزمایشگاهوسیله )water bath (انگلیسی به آب حمام  یا

صنعتی و غیره استفاده  انکوباسیونهایهاي دارویی و حتی در روش، آزمایشاگلوتیناسیون مواد ، ترکیبشناسیسرم هايتست

طور معمول بن شود. محدوده دمایی که بهها از آب و در بعضی دیگر روغن استفاده میطور کلی در بعضی از این دستگاهشود. بهمی

گراد الزم درجه سانتی 100درجه سانتیگراد است. براي دماهاي بیش از 60کنند، در گستره دماي اتاق و ها در آن فعالیت میماري

  .شوندلیتر ساخته می 30تا  2ها معموالً در محدوده ظرفیت هاي خاص استفاده شود. بن مارياست از یک پوشش با مشخصه

  

  

  

  

  

  

، تا زمانی  Cinerator-Bacti لوپ سوز در آتش استریل می شود ، اغلب اوقات با استفاده از دستگاهی به اسم

ثانیه به منظور رها سازي لوپ سوز از هر نوع شکل حیاتی کافی  7تا  5عد از هر استفاده داغ شود . گرم کردن به مدت که قبل و ب

است . با انجام دادن این کار ، از همین ابزار می توان در آزمایش هاي مختلف بدون ترس از آلودگی مقطعی دوباره استفاده کرد . 

ن حلقه باید خنک شود تا سلول هاي بعدي که حلقه را لمس می کنند توسط فلز داغ کشته بعد از استریل سازي با شعله ، ای

  .نشوند

 

 



رازو وسیله اي است که در نتیجه نیروي جاذبه اي که به جسم یا ماده وارد می شود، وزن آن را ت

   د.اندازه گیري می کن

 

باشد. همچنین از این ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دماي باال و با استفاده از بخار آب می استریل کردن رايب

ازه شود. ابعاد این وسیله از اندباال باشد استفاده می فشار  و دما واردي که براي انجام واکنش شیمیایی نیاز بهوسیله در م

این وسیله  .رسد متغیر استمی فوت 50آزمایشگاهی که معموالً به شکل یک استوانه دردار است تا ابعاد صنعتی که طول آن به 

در  (-auto) واژه اتوکالو از ترکیب دو واژه .اختراع شد 1879در سال  چارلز چمبرلن فرانسوي میکروبیولوژیست توسط

یک الیه فویل داخل آن کشیده  .استبه معنی کلید تشکیل شده التین در زبان (clavis) به معنی خودکار و یونانی زبان

  . روداست تا هنگام آزمایش مقاوت دمایی آن باالشده

  



  .است محیط کشت آگار موجود در هايمیکروارگانیسم ستگاه الکتریکی براي شمارش باکتریها یاد

  

  

از این دستگاه بیشتر براي گرم کردن یکنواخت بـه همـراه هـم زدن خودکار محلـول هـاي داخـل 

اده می شود و سه نوع پیچ تنظیم بر روي آن وجود دارد که از پ یچ ترمـو بـراي تنظیم درجه حرارت ظـروف آزمایـشگاهی استف

تولیدي و از پیچ تایمر براي تنظیم مدت زمان گرم کردن نمونـه ها و از پیچ سرعت همزن هم براي تنظیم سرعت همزن 

طیسی یک قطعـه کوچـک مغناطیـسی مخصوص را داخل مغناطیسی استفاده می شود بدین صورت که براي استفاده از همزن مغنا

ظرف محلول انداخته و بعـد از گذاشـتن ظـرف بـر روي صـفحه دستگاه ، همزن مغناطیسی آن را فعال می کنند و بدین ترتیب با 

   .چرخیـدن قطعـه کوچک داخل ظرف محلول هم زده می شود

  

  

  



یکی از انواع میکروسکوپ است که از نور مرئی و سیستمی متشکل از چند لنز براي بزرگنمایی   ریزنماي نوري  یا

هاي نوري انواع مختلفی دارند که از ساده قابل بررسی نیستند، کاربرد دارد. میکروسکوپ چشم غیر مسلح  اجسام، موجودات و ساختار موادي که با

، عدسی شیئ  و عدسی چشمی  شوند. ساختمان اصلی میکروسکوپ نوري شاملاي وضوح باالتر استفاده میهاي بسیار پیچیده برشروع تا میکروسکوپ

  .باشدو پایه می پیچ میکرومتري  ،پیچ ماکرومتري  هاي صفحه،، منبع نور، گیرهمدیافراگ  دسته یا بدنه صفحه چرخان، صفحه میکروسکوپ،

 

 

سیستم هشدار دیداري و شنیداري ،  درجه پس از قطع برق 8-2ساعت حفظ برودت در رنج  6

اف ها درون نمایش نمودار ها ، ارور ها و ترموگر،   دیتا الگر تمام لمسی هوشمند بیسیم با قابلیت ارسال پیامک،  مجهز و پیشرفته

داراي ،  ذخیره انتقال اطالعات روي فلش،  ارسال اطالعات روي سرور هاي داخلی و قابلیت پایش دستگاه از راه دور،   دیتاالگر

طراحی بر اساس آخرین استانداردهاي سازمان ،  سیستم قفل درب الکترونیکی اتوماتیک و باز شدن درب توسط کارت هوشمند

داراي سیستم آنتی فریز براي جلوگیري از منفی ،  یستم مولتی ایر فالو براي همدمایی تمامی طبقاتداراي س،  بهداشت جهانی

  شدن دماي داخل کابین

 



ها به طور کلی دماي هاي انتقال حرارتی با ظرفیت باال هستند. این کورههایی براي برنامهکوره

تواند براي گرم کردن، پخت قالب، هاي آزمایشگاهی میهاي پردازشی براي کورهکنند. برنامهمییکنواخت را در سرتاسر تأمین 

هاي معمولی از یک فوت هاي صنعتی باشد. اندازهخشک کردن، پخت پلی آمید، استریل کردن و دیگر عملکردهاي آزمایشگاه

 .درجه سانتی گراد باشد است 340تواند بیش از فوت مکعب) با درجه حرارتی که می 32مترمکعب ( 0٫9مکعب تا 

هاي مختلف از جمله اتاق تمیز، جریان همرفتی، جریان هواي افقی، جو خنثی، همرفت توانند در برنامههاي آزمایشگاهی میکوره

 .طبیعی مورد استفاده قرار گیرند

 

 

 یک واقع در براي مخلوط کردن مایعات است. تجهیزات و دستگاه ها  شیکر آزمایشگاهی یکی از

در  دستگاه ها از پرکاربرد ترین یکی شیکر .باشد می مواد مولکولی سطوح در ها واکنش تحریک در کاتالیزور و دهنده سرعت

م زدن، ترکیب و مخلوط کردن در آزمایشگاه هاي تشخیص، اندازه گیري، کنترل کمی، کیفی و تحقیقاتی به علت اهمیت زیاد ه

  .انواع آزمایش ها است

.  

 


