
شرکت پایا شیمى ایده زیست در راستاى نیاز مراکز به مواد شیمیایى، با بهره گیرى از
نیروى کارى جوان و تحصیل کرده آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامى در زمینه هاى زیر مى باشد:  

مواد اولیه شیمیایى، داروئى و آزمایشگاهى
تجهیزات آزمایشگاهى و ارائه انواع خدمات تجهیز آزمایشگاه هاى کنترل کیفى و تحقیقاتى

مواد اولیه آزمایشگاه هاى محیط زیست
مواد اولیه آزمایشگاه هاى آب و فاضالب و پساب صنعتى

مواد اولیه صنایع آرد و غالت
مواد اولیه صنایع لبنى

مواد اولیه صنایع نوشیدنى
مواد اولیه صنایع بهداشتى و شوینده ها

مواد اولیه صنایع نفت، گاز و پتروشیمى ها
مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ

تهیه ملزومات و مواد اولیه شرکت هاى آب و فاضالب
مواد اولیه صنایع کشاورزى

مواد تحقیقاتى دانشگاهى و پزشکى سراسر کشور

خدمات شرکت پایا شیمى ایده زیست:

واردات و فروش کلیه مواد شیمیایى مورد نیاز آزمایشگاه ها و خط تولید از کمپانى هاى
��                                                        با بیش از 1500 قلم موجودى     ���������������������������
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واردات و فروش کلیه محیط کشت هاى تخصصى، میکروبى و سلولى از کمپانى               آلمان و
             کانادا و                آمریکا  

واردات و فروش انواع شناساگرها و بافرها از کمپانى              آلمان

واردات و فروش انواع تیترازول ها از کمپانى              آلمان

اپیا شیمی ایده زیست

(هسایم خاص)
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مواد
 شیمیایی
آزمایشگاهی

مواد
شیمیایی

صنعیت

چند  ترکیب  از  شیمیایى  مواد   
آیند که  به دست مى  عنصر شیمیایى 
ماده  نوع  به  نسبت  تواند  مى  ترکیبات  این 
باشد. مواد شیمیایى در صنایع مختلف  متفاوت و متغیر 
کاربرد بسیار زیادى دارند و میتوان گفت که تمامى صنایع از انواع مواد 
شیمیایى براى تولید و ساخت محصوالت خود بهره میبرند. مواد شیمیایى آزمایشگاهى داراى گریدهاى 

مختلفى هستند از جمله:
گرید AR براى مصرف کلى، گرید FCC براى آزمایشگاه هاى تولید مواد غذایى، گرید OR براى کاربردهاى 
تحقیقاتى، گرید TECHNICAL براى آزمایشگاه هاى صنعتى، گرید USP براى مواد شیمیایى با کیفیت 
باال از معروفترین برندها هستند. گرید NF در مواد شیمیایى، گریدى است که با کتاب فرمول ملى آمریکا 
مطابقت دارد.از مشهورترین و معروفترین برندهاى تولید مواد آزمایشگاهى در دنیا، برند مرك مى باشد. 

این شرکت متعلق به کشور آلمان مى باشد.

شرکت پایا شیمى ایده زیست توانایى تامین مواد شیمیایى آزمایشگاهى با برند هاى زیر را دارد:

موادى  صنعتى  شیمیایى  مواد 
هاى  ویژگى  و  ثابت  ترکیب  که  هستند 

مشخصى دارند. البته مواد شیمیایى را نمى توانیم با 
روش هاى جداسازى فیزیکى به راحتى از هم جدا کنیم. شما 

نمى توانید به راحتى و بدون تجزیه ى عناصر و ترکیبات مواد، اجزاى تشکیل دهنده ى آن 
را شناسایى کنید. این مواد به صورت ترکیبات شیمیایى، عناصر شیمیایى، یون یا آلیاژ هستند و در چهار 
حالت جامد، مایع، گاز و پالسما وجود دارند. مواد شیمیایى صنعتى به مقدار دلخواه قابل سفارش میباشد 
و شما مى توانید به راحتى آن ها را انتخاب کرده و سفارش بدهید. شرکت پایا شیمى ایده زیست، مواد 
شیمیایى صنعتى و آزمایشگاهى را با باالترین کیفیت در گرید هاى مختلف ارائه مى دهد. این شرکت با 
چندین سال سابقه در تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایى صنعتى و داشتن تجربه و حرفه ى تخصصى در 
این زمینه، آماده ارائه مواد شیمیایى صنعتى در صنایع کشاورزى، غذایى، دارویى، حالل هاى شیمیایى، 
رنگ و رزین، ریخته گرى، آرایشى و بهداشتى، آبکارى، تصفیه ى آب و دیگر صنایع موجود با کیفیت باال 

مى باشد.
شرکت پایا شیمى ایده زیست توانایى تامین مواد شیمیایى صنعتى از کشور هاى آلمان، کره، چین، هند 

را دارد.
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محیط کشت میکروبى یک محیط کامال مغذى مى باشد 
که تمام موارد مورد نیاز براى رشد یک باکترى مانند مواد 

غذایى، آب، اکسیژن و… را دارد.
محیط کشت، باکترى ها را در شرایط مناسبى قرار میدهد 

تا توانایى رشد و تکثیر را داشته باشند.
غذایى ضرورى  مواد  داراى  باید  هاى کشت  محیط  همه 

براى رشد میکروب ها باشند. 

شرکت پایا شیمى ایده زیست توانایى تامین محیط هاى 
کشت میکروبى با برند هاى زیر را دارد: 

محیط کشت به منظور رشد میکروارگانیسم ها، سلول ها و 
یا گیاهان کوچک طراحى مى شود. محیط کشت سلولى به 
که  است  ترکیباتى  و  انرژى  از  مناسبى  منبع  کلى  طور 

چرخه سلول را تنظیم مى کنند.
یک محیط کشت معمولى ترکیباتى از جمله آمینواسیدها، 
ویتامین ها، نمک هاى معدنى ، گلوکز، سرم و هورمون ها را 

براى رشد ارگانیسم ها فراهم مى کند.
ضد  کامال  شرایط  در  معموال  جانورى  هاى  سلول  کشت 
عفونى و در دماى 37 درجه سانتى گراد، داخل انکوباتور 

هاى حاوى co2 صورت مى گیرد.

شرکت پایا شیمى ایده زیست توانایى تامین محیط هاى 
کشت سلولى با برند هاى زیر را دارد: �����
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محیط
کشت
سلویل

محیط
کشت

میکرویب



که  شده اند  طراحى  مختلفى  آزمایشگاه هاى  علم،  گسترش  با  امروزه 
هرکدام در حوزه تخصصى خود به تجهیزات آزمایشگاهى ویژه اى براى 

انجام تحقیقات نیازمندند.
براى انجام آزمایشات و تحقیقات به لوازم  و ابزار دقیق آزمایشگاهى نیاز 
مى باشد. براى سفارش و خرید هریک از لوازم و تجهیزات مى توانید با 

کادر پشتیبانى ما تماس حاصل نمایید.

امروزه کیت هاى آزمایشگاهى کاربرد هاى فراوانى دارند. انواع کیت ها 
توسط کمپانى هاى سازنده با توجه به هدف موردنظر ساخته و در بازار ارائه 

مى شود.
همانگونه که میدانید با تشخیص سریع بیمارى تجویز دارو و شروع روند 
درمان بسیار راحت تر مى باشد. به صورت کلى کیت هاى ازمایشگاهى را 

 IVD مى توانیم این گونه تعریف نماییم که تست  هاى آزمایشگاهى
مى باشند که روش برجسته اى براى شناسایى و بررسى اطالعات بیمارى 
با بیشترین دقت، صحت بدن  هاى مختلف مى باشد، تا در زمان کم و 

انسان را بررسى نماید.
کیت هاى آزمایشگاهى انواع مختلفى دارند و به گونه هاى مختلف کار

میکنند. کارکرد کیت ها با نمونه ادرار، خون، بزاق و ... امکان پذیر است .
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 کیت
آزمایشگاهی

لوازم
مرصیف

آزمایشگاهی


