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 تجهيزات آزمايشگاهي

 یخچال -1

 -C 20°فریزر -2

 -C 70°فریزر -3

 ترازو -4

 دار شمع جار -5

 لوپ/ آنس -6

 mL001/0 و  01/0)یکبار مصرف و/ یا فلزی از جنس آلیاژ نیکروم(  کالیبره های لوپ -7

 بونزن گازی چراغ -8

  (Microincineratorبرای مثال ) آنس و لوپ کردن استریل برای دیگری وسیله یا الکلی چراغ -9

 یتپل -10

 لوله -11

 ای جالوله -12

 ورتکس همزن -13

 (الم) اسالید جای و سینک  -آمیزی رنگ امکانات -14

 ...( و استوانه بالون،) کشت های محیط تهیه برای کافی ظروف -15

16- pH متر 
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 سرسمپلر و سمپلر -17

 مقطرگیری آب دستگاه -18

 وژسانتریف -19

  اتوکالو -20

 داغ هوای اون -21

  درجه سانتی گراد 100 ماری بن -22

 انکوباتور -23

 2CO انکوباتور -24

 روغنی عدسی با میکروسکوپ -25

 المل و الم -26

 معکوس میکروسکوپ -27

 فلورسنت میکروسکوپ -28

 خون کشت اتوماسیون سیستم -29

 برای تعیین حساسیت ضد میکروبی MICاتوماسیون  سیستم -30

 فیلتر از ورودی هوای. است باز دستگاه جلوی: آلودگی از زیست محیط و کاربر محافظت) 1 سطح - بیولوژیک ایمنی هود -31

 (.است فیلتر دارای خروجی سیستم اما کند، نمی عبور
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 باز دستگاه جلوی: آلودگی از( کشت محیط) محصول و زیست محیط کاربر، محافظت) 2 سطح - بیولوژیک ایمنی هود -32

 (.شود می فیلتر خروجی و ورودی هوای. است

 بسته، کامال سیستم: آلودگی از( کشت محیط) محصول و زیست محیط کاربر، محافظت) 3 سطح - بیولوژیک ایمنی هود -33

 (.شود می فیلتر هپا خروجی و ورودی هوای. است منفی فشار دارای

 

 مواد، محيط هاي كشت 
 (ی)خون گوسفندخوندار  محیط آگار -1

 کانگی آگار محیط م -2

 آگار EMB محیط -3

 (BHIAیا برین هارت اینفیوژن آگار ) TSAمحیط نوترینت آگار یا  -4

 ( در صورت نیاز SPS دارای BHIB یا (TSB محیط کشت خون -5

 محیط مولر هینتون آگار -6

 (ی)خون گوسفند محیط شکالت آگار -7

 محیط مانیتول سالت آگار -8

 آگار DNaseمحیط  -9

 براث یا آگار NaCl  6.5%محیط  -10

 محیط بایل اسکولین آگار -11

  KIAمحیط  -12

 TSIمحیط  -13

  SIMمحیط  -14

 محیط سیمون سیترات آگار -15

 براث MR-VPمحیط  -16

 محیط اوره آگار -17

 محیط ژالتین -18
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 محیط مالونات براث -19

 محیط نیترات براث -20

 الکتوز، مانیتول، سوکروز و ...قندهای گلوکز، محیط فنل رد آگار یا براث +  -21

 یا مولر الیزین دکربوکسیالز ( (LIAمحیط الیزین آیرون آگار -22

 تیناورنی و (+ اسیدهای آمینه آرژینینMoeller's decarboxylase broth)اسید آمینه محیط پایه مولر  -23

 یط فنیل آالنین آگارمح -24

 + قندهای گلوکز، الکتوز، مالتوز، مانیتول و... OFمحیط  -25

 ( HEمحیط هکتون انتریک آگار ) -26

 آگار XLD  محیط -27

 محیط انتقالی کری بلر -28

 TCBSمحیط  -29

 محیط آب پپتونه قلیایی -30

  GN Brothمحیط  -31

  Selenite-F Brothمحیط  -32

 گلیسرول %15حاوی  TSBمحیط  -33

 (HTM)" ومهموفیلوس تست مدی"محیط  -34

 فاکتور رشد GC agar  +1%محیط  -35

 استاندارد نیم مک فارلند -36

 دار خرگوش EDTAپالسمای  -37

 PYRکیت  -38

 کیت هیدرولیز هیپورات -39

 حاللیت در صفرا  -40

 apiکیت تشخیصی  -41
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 ديسك هاي تشخيصي

 ONPGدیسک  -1

 میکروگرمی 5دیسک نووبیوسین  -2

 دیسک فورازولیدون -3

 واحد  04/0دیسک باسیتراسین  -4

 ندیسک اپتوچی -5

 300U Polymixin Bدیسک  -6

 SXTدیسک  -7

 

 آنتي سرم ها 

 مجموعه آنتی سرم های شیگال -1

 مجموعه آنتی سرم های سالمونال -2

 E. coliمجموعه آنتی سرم های  -3

 

 معرف ها 

 (%3معرف کاتاالز )آب اکسیژنه  -1

 معرف اکسیداز )تترا متیل پارافنیلن دی آمین دی هیدروکلراید( -2

 HCl 1%معرف  -3

 معرف کواکس -4

 MRمعرف  -5

 (KOHنفتول و  α)  VPهای معرف -6

 معرف کلرور فریک -7

 نیترات Bو  Aمعرف های  -8


