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سمپلر چيست و چه کاربردهايي دارد

مزايا

دقت باال با قابليت کاليبراسيون سريع ¢

خدمات پس از فروش ۵ ساله ¢

وزن پايين و سبک ¢

داراي تاييديه کاليبراسيون معتبر ¢

طراحي بهينه و  ارگونوميک ¢

قابليت اتوکالو ¢

گارانتي يک ساله ¢

سمپلر يا پيپتور وسيله ايست جهت جابهجايي مايعات در مقياسي 

کوچک و دقيق براي کاربردهاي آزمايشگاهي، پزشکي و غيره. اين 

ابزار دقيق در دونع متغير و ثابت به طور گسترده توسط محققان به 

کار گرفته مي شود. نوع ثابت اين ابزارها، مکانيسـمي ساده تر دارد 

و نوع متغير آن با افزايش مکانيســــــم هاي پيچيده دقت آن نيز 

افزوده مي شـود. سـمپلرهاي متغير شـرکت سـوگند با نام تجاري 

SOGOPETTE با مکانيسـم دقيق توانسـته است نيروي مکش و 

نيروي اجکت را به حداقل رســانده و کار با آنرا براي کاربر در مدت 

طوالني بســــــيار مطلوب نموده است. عالوه بر اين، سمپلرهاي 

شرکت سوگند با گواهي کاليبراسـيون مراکز معتبر به بازار عرضـه 

مي گردد. 

قابليت اطمينان باال و تکرارپذير و دقت باال ¢

(S100)           10 -  100   µL   حجم ¢

رنگ بندي متناسب با حجم ¢

کاليبراسيون ساده و آسان توسط کاربر ¢

کاهش عوامل خطا با ايجاد تغييرات در مکانيسم ¢

نيروي مکش پايين در مقايسه با ديگر محصوالت ¢

(S10)          1  -   10    µL   حجم ¢

(S1000)   100 -  1000   µL   حجم ¢

ويژگي



۱۰ - ۱ ميکروليتر 100 - 10 میکرو لیتر

ویژگی ها

0/1 میکرولیتر 1 میکرولیتر 10 میکرولیتر دقت افزایش

10 %  -  95 % 10 %  -  95 % 10 %  -  95 % رطوبت کاري

دارد دارد دارد قابلیت اتوکالو

130 130 130 (g) وزن

مشخصات فني سمپلر متغير تک کاناله:
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سامان ههاي نوين
آزمايشگاهي و 
پزشکي سوگند

© SOGAND 2018 |منتشر شده توسط شرکت سوگند 

تمامی حقوق این اثر متعلق به شرکت سامانه هاي نوین آزمایشگاهی و پزشکی سوگند است. تمامی نشان ها (لوگوها) یا نام هاي 

محصوالت، نشان تجاري سوگند است و یا به شرکاي آن متعلق میباشد. هرگونه بازنشر، انتقال، تغییر یا ذخیره اطالعات این سند ممنوع 

میباشد. تمامی مشخصات - از جمله اطالعات فنی- در صورت صالحدید شرکت قابل تغییر میباشد

info@synmedlab.ir
خيابان ۱۲ فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري، پالک ۹۹

www.sogand-medlab.irايران، تهران، خيابان انقالب (داخلي ۲۵) ۶۶۹۵۲۸۷۰ ،۶۶۹۵۱۰۸۵ -۹۸-۲۱+

: ۱۰ - ۱۰۰ µL حجم

شماره سفارش حجم خطاي تصادفي درصد خطاي تصادفي حجم خطاي سيستماتيک درصد خطاي سيستماتيک حجم مکش

S100

۰.۱ µL ۱.۰ % ۰.۳ µL ۳ % ۱۰ µL

۰.۱۵ µL ۰.۳ % ۰.۵ µL ۱.۰ % ٥٠µL

۰.۲ µL ۰.۲ % ۰.۸ µL  ۰.۸ % ۱۰۰ µL

: ۱۰۰ - ۱۰۰۰ µL حجم

شماره سفارش حجم خطاي تصادفي درصد خطاي تصادفي حجم خطاي سيستماتيک درصد خطاي سيستماتيک حجم مکش

S1000

۰.۶ µL ۰.۶ % ۳.۰ µL ۳ % ۱۰۰ µL

۰.۲ µL ۰.۲ % ۵.۰ µL ۱.۰ % ۵۰۰ µL

۰.۲ µL ۰.۲ % ۶.۰ µL  ۰.۶ % ۱۰۰۰ µL

مستقيم                       ۶۶۴۸۱۳۸۵ -۹۸-۲۱+

سمپلرهاي متغیر شرکت سوگند، همانند سایر محصوالت این شرکت از مرغوب ترین مواد اولیه ساخته میشـوند و پس از طی مراحل کنترل کیفی به بازار عرضه 

م یگردند. از این رو ما با اطمینان از فرایند تولید و محصوالت خویش، تمامی آ نها را به مدت 12 ماه تضمین و براي 5 سال خدمات پس از فروش ارائه م یدهیم.
خدمات پس از فروش

1000 - 100 میکرولیتر

: ۱ - ۱۰ µL حجم

شماره سفارش حجم خطاي تصادفي درصد خطاي تصادفي حجم خطاي سيستماتيک درصد خطاي سيستماتيک حجم مکش

S10

۰.۶ µL ۰.۶ % ۳.۰ µL ۳ %  ۲ µL

۰.۲ µL ۰.۲ % ۵.۰ µL ۱.۰ %  ۵ µL

۰.۲ µL ۰.۲ % ۶.۰ µL  ۰.۶ %  ۱۰ µL
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