معرعی دعت

دستگاه شبیه ساز



شبیه

ز هضم بیای اولین بع

اییان و ب ا ف

هضم مواد خوراکی

عع ع

از امک ن ت اخعیعت بع

کیفیت خوب طیاحت و خ ه شد

گل پو نه صف ه ن
(واحد دن و ی شبیه ز هضم -مس قی

شهیک عیمت تحقیق تت اصفه ن)



این واحد م شکل از اعض ی هیئت عیمت انش
اصفه ن و ک شن

ن م خصص بو

و

حعوز

دنت -مهند ت در لیت مت کند.

ب کمک این

علمی و تحقیقاتی اصفهان -ساختمان شیخ بهایی -اتاق 521
پست الک یونیک Golpooneh-co@istt.ir :
تیفن همیا 35110533551 :

تلفکس1755-7532213 :

ید.
شیایط هضعم معوا

شکمبعه شعیعی ان و

و



مط لر ت تغذیه ای انس نت و بیای تریین
ق بییت هضم موا غذایت
ب یک از این
ا ف

آ س :اصفهان -بلوار دانشگاه صنعتی اصفففهفان -شفهف

11/589811

ب یک به خوبت شبیه زی مت شو .

هع ی

غذایت عیوم امت محیط زیست دض ی بز و خعدمع ت

ا ا

کل ثبت شیکت ه و م لکیت هع ی

خو اکت

صنرع عت

بیوتکنولوژی ن نوتکنولوژی گی ه ن ا ویعت صعنع یع

شم

91155

صنر ت به ثبت

ت یع

و بع

کی .

مرد و

و

به خوبت مت تعوان

مزایای استفاده از دستگاه شبیه ساز هضم

بخش های مختلف دستگاه شبیه ساز هضم
.1

محفظه دو جداره عایق بندی شده

.2

سیستم کنت ل دیجیتا،ی تنظیم دمای محفظه با استفاده از
سنسور IC

.3

سیستم تایم سوپ دیجیتال با  5ب نامه مختلف و امفکفان
روشن و خاموش ک دن دستگاه در یک بازه زمانی معین

.4

موتورهای ا،کت یکی با دور تع یف شده بف ای شفبفیفه
سازی ح کا ،و،ه گوارش

.5

شش محور ی خان با روکش تفلونی و میله استیل ضفد
زنگ

.6

جارهای شیشه ای مخصوص دستگاه با امکان بی هوازی
ک دن داخل جارها

.7

سیستم گ دش هوای گ م با استفاده از فن نفوری بفدون
صدا

تاکنون این دستگاه به سفارش موسسات زیر ساخته و



با بکارگی ی این دستگاه دیگ نیازی به ج احی حیفوانفا
اهلی و نصب فیستوالی شکمبه ای یا کفانفوالی روده ای
ب ای انجام آزمایش های هضمی نیست.



با این دستگاه می توان قابلیت هضم شکمبه ای مواد مغذی
(ماده خشک ،پ وتئین خفام ،مفاده آ،فی ،یف بفی خفام،
خاکست  ،ا،یاف نامحلول در شوینده های خنثی و اسفیفدی
را در نمونه ها با دقت زیاد تعیین نمود.



این دستگاه امکان تعیین قابلیت هضم پس از شکفمفبفه ای
ماده ی خشک و پ وتئین خام نمونه ها را بفا اسفتفففاده از
آنزیم های پپسین و پانک اتین دارد.



با کمک این دستگاه می توان بدون نیفاز بفه اسفتفففاده از
حیوانا آزمایشگاهی قابلیت هضم معده ای و روده ای
مواد غذایی را ب ای انسان تعیین ک د.



این دستگاه امکان اندازه گی ی قابلیت هضم  01نمونفه را
بطور همزمان دارد و بناب این موجب ص فه جویی زیاد در
وقت می شود.



کار با این دستگاه به مقدار زیادی موجب ص فه جویی در
هزینه ها می شود و خط ا کار ک دن با حیوان را ندارد.



به د،یل تغیی نک دن ش ایط آزمایش ،تک ار پذی ی نتایج به
دست آمده بیشت از آزمایش هفای  in situو in vivo

است.


قیمت این دستگاه  1ب اب کمت از نمونه مشفابفه خفارجفی
است.



پفس از

این دستگاه یک سال گارانتی و سه سال خدما
ف وش دارد.

تحویل شده است :
انش

ا ومیه انش

بییجند انش ع

تعبعییعز

انش

تهیان انش

انشع ع

شعیعیاز

انش

صنر ت اصفه ن

انش

محقق ا بییت و میکز تحقیعقع ت جعهع

کش وزی ا

ی
انش

ن خیا ن جنوبت

دی و ت مشعهعد

