
גאה להציג אתISIחברת 

IVF-ענקית פתרונות האינקובציה בתחום ה

!מארץ השמש העולה נכנסת לשוק הישראלי

Woman Image by Diamantino Santos from Pixabay

אינקובטור עוברים בעל תא אחד  -Mini Cube-התכירו את

היפנית נמצאת כברAstecBioחברת •

העיצוב וייצור  , שנה בתחום התכנון 40

ההפרייההמוצרים למעבדות 

המלאכותית ביפן וברחבי העולם

מוצרי החברה עומדים בדרישות •

,  הקפדניות ביותר של התקינה היפנית

האירופאית והאמריקאית

!כל המוצרים מיוצרים ביפן•

שלבי בקרת איכות  14כל מוצר עובר •

לפני שהוא יוצא את המפעל

מחירים תחרותיים ושירות אמין ומהיר  •

של מיטב אנשי התמיכה והשירות של 

ISIחברת 

https://pixabay.com/users/7945425-7945425/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3138070
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3138070


פתח את המגירה  

!לאפשרויות חדשות

איכות בלתי מתפשרת והכל במכשיר אחד קומפקטי וחדשני, יציבות, גמישות•

מותאם לצרכים הייחודיים של המעבדה שלך•
–אם יש צורך באינקובציה יבשה או לחה -אפשרות לגדל מספר תרביות בתנאים שונים •

הבחירה היא שלך ושל אנשי הצוות שלך
אפשרות לשלב את האינקובטור בתוך עמדת עבודה לגישה נוחה או להניח כמה  •

(יחידות3לגובה של עד )מכשירים זה על זה 

מארז קטן יחסית•

Scarf Image by Nika Akin from Pixabay

https://pixabay.com/users/nika_akin-13521770/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4646367
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4646367


מתקדמת ומשוכללת ( CO2-וN2)מערכת ערבול גזים 

ומספקת כמויות ,ממוקמת בחזית המכשיר לגישה נוחה

.מתאימות בדיוק רב לצרכי גדילת העוברים

מטופלים  2אופציה למכסה מפוצל לאחסון עוברים של עד 

הדבר מאפשר לגשת לצלחת של  . בנפרד זה מזה במגירה אחת

.כל מטופל באופן נפרד מבלי להפריע כלל ליתר העוברים

!לבחירתך–גידול עוברים בסביבה לחה או יבשה 

,  (אופציה)באינקובטור קיימות פלטות מיוחדות שפותחו לגדילת עוברים בתנאים של יובש 

(.  ברירת מחדל)או לחות 

.97%–לחות מקסימלית . דקות30תוך 90%-שיעור הלחות מגיע ל

פלטות לסביבה לחה פלטות לסביבה יבשה



שנות ותק בשיווק ציוד רפואי50

www.isil.co.il

תחתית המגירה עשויה  . באוטוקלאבהמגירה נשלפת במלואה לביצוע עיקור 

.והיא ניתנת לחיטוי בקלות הודות לפינות המעוגלות, Grade Aמאלומיניום 

188* 328*  310גובה* עומק * רוחב –( מ"מ)מימדים חיצוניים 

1מספר תאים

19* 180*  108גובה* עומק * רוחב –( מ"מ)ממדי תא פנימיים 

-24°פעיל' טווח טמפ 28°C
±0.1°C'  דיוק הטמפ

±0.2°C'אחידות הטמפ
90%מעל שיעור הלחות

אידוי טבעישיטת האידוי

CO2/N2תערובת גזים שמסופקת למכשיר  

AC220-240V 1A (MAX) 50/60Hzהזנה
ג"ק10משקל

:מאפיינים טכניים

איזקסוןלפרטים נוספים ולהזמנות יש ליצור קשר עם פול 

054-880-8072paul@isil.co.il                 

http://www.isil.co.il/

