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Somos uma empresa que vem conquistando espaço
no mercado através da fabricação de produtos específicos que
auxiliam e contribuem para o desenvolvimento do ensino e pesquisa científica
do país. Desde 2006, trabalhamos junto às Universidades Estaduais, Federais
e Particulares auxiliando seus pesquisadores.
Nos especializamos na produção de aparelhos e equipamentos de precisão, sendo estes
aperfeiçoados a partir da dedicação de nossos profissionais que produzem as características
particulares de cada projeto de pesquisa.
Temos uma equipe capacitada para atender os profissionais que atuam nos diferentes domínios da
pesquisa científica e tecnológica, atuando em conjunto no desenvolvimento dos equipamentos ideais para o
prosseguimento e sucesso da pesquisa. Ao discutir as necessidades de cada projeto, buscamos soluções
e/ou alternativas para que os resultados da pesquisa sejam satisfatórios, tanto em relação ao
funcionamento do equipamento desenvolvido, quanto às questões financeiras do projeto.

Linha de Produtos
Desenvolvidos com a mais alta tecnologia, que garante qualidade diferenciada e alinhada às necessidades de
nossos clientes mais exigentes, nossos aparelhos e equipamentos atendem às mais variadas áreas de ensino

Farmacologia

Fisiologia

Biotério

Psicologia

Neurologia

Equipamento Geral

Histologia

Através das cores indicadas, confira as áreas que cada aparelho e equipamento se enquadram.
ESTEREOTÁXICO DE 1 E 2 TORRES
• Permite reproduzir clinicamente
trauma medular padronizado em ratos,
de maneira simples, econômica e
satisfatória, que poderá proporcionar
avanços nas investigações
terapêuticas, abrangendo doenças
neurodegenerativas, como é o
caso do trauma medular agudo.
de neurotoxinas. A precisão das

intervenções nas estruturas depende
basicamente desse equipamento.
• Construído em alumínio e inox
• Escalas gravadas a laser
• Ideal para cirurgias de implante de
eletrodos em ratos e camundongos
• 1 ou 2 torres

ESTEREOTÁXICO DIGITAL SEM FIO
A utilização do aparelho estereotáxico desenvolvido permite reproduzir clinicamente trauma medular
padronizado em ratos, de maneira simples, econômica e satisfatória, o que poderá proporcionar
avanços nas investigações terapêuticas, abrangendo doenças neurodegenerativas, como é o caso
do trauma medular agudo. Equipamento de rolamentos nos volantes de alumínio anodizado, contendo
um anel que permite o pesquisador a um ajuste perfeito em decimo. O sistema de rasgos é o de
rabo de andorinha, com réguas reguláveis de teflon, material anti-atrito, com aperto parafuso. Os
movimentos x, y e z são confeccionados com eixos de roscas de ( M6 - passo 2 entrada ), dotado o
equipamento de avanços preciso. As escalas são feitas no próprio material sendo uma gravação feita
pelo centro de usinagem. (máquina computadorizada).
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BOCAL PARA HAMSTERS E CAMUNDONGOS
• Adaptador inclui um conjunto de nariz • Ajuste coronal - 35 ° (5 ° graduações).
e boca, oferecendo vários ajustes
• Adaptador de placa de ajuste A / P estereotáxicos.
44 milímetros.
• Dorsal / ajuste Ventral - 30
• Barras de ouvido - não - ruptura 45°
milímetros.
Bares, dica orelha (6,3 milímetros
quadrados , com 35 mm de
• Dorsal - 10 mm acima bar
calibração).
orelha de zero.
* Barras de ouvido vendidas
• Ventral - 20 mm abaixo de
separadamente
zero bar orelha.

PLETISMÓGRAFO DE CAUDA
•
•
•
•

Ratos e camundongos (acima de 20 gramas)
Pressão máxima medida: 250 mmHg
Pressão mínima medida: 60 mmHg
Acompanha software para monitoramento

BOMBA RESPIRATÓRIA DIGITAL | VENTILADOR PARA ROEDORES
A Bomba Respiratória Bonther foi construída no que há de mais moderno para experimentos que
envolvem a respiração
• O funcionamento dessas bombas mecânicas
envolve um motor de velocidade variável, conectado
a um conjunto cilindro-pistão, facilmente
intercambiável. São aparelhos que se caracterizam
por serem particularmente silenciosos e de
apresentarem um acabamento impecável.

• Para cada espécie animal está estabelecido o
volume ideal de ar a ser insuflado bem como a
freqüência respiratória as quais são facilmente
selecionadas movimentando-se os botões
correspondentes.

MICROMOTOR DE BANCADA
• Desenvolvidos para atividades de
desgaste, perfuração, corte e
gravações.
• Utiliza micromotores e rolamentos
blindados de alta tecnologia que
dispensam a necessidade de
lubrificação.

• Seus modelos possuem rotações de 0
a 45.000 RPM com baixo nível de ruído
e vibração e acionamento direto ou por
pedal.
• Seleção automática 100V~/ 230~.
• Para brocas de 2,35 mm de diâmetro.

CAIXA PARA CRIAÇÃO COMPLETA RATOS E CAMUNDONGOS
• Caixa de ratos ou camundongos
• Produzida em polipropileno, inquebrável,
autoclavável, resistente a ácidos.
• Dimensão: 41x34x16 cm
• Capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos.
• Tampa em arame perfilado de ferro com
tratamento de zincagem ou aço inox Aisi 304,
com eletropolimento.
• Malha 0,5 cm (para camundongos) ou 1,0 cm
(para ratos)

• Comedouro embutido em V, com laterais
triangulares fixas, divisórias basculantes
formando o comedouro, separando-o do
bebedouro.
• Duas arruelas fixas para proteção da rolha e
introdução do bico do bebedouro.
*A gaiola completa é composta por caixa,
tampa e bebedouro

GABINETE PARA BIOTÉRIO
Projetado com o que há de mais moderno em termos de isolamento de ambientes e tem por finalidade
proporcionar ao pesquisador comodidade e economia no manejo de animais de laboratório.
• Equipamento Microprocessado
• Portas em Perfis de Alumínio e Policarbonato
Cristal
• Sistema de prateleiras removíveis e desmontáveis
• Acompanha no-break
• Temporizador programável para ciclos de luz
diferenciados.
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• Acondiciona 12 gaiolas de ratos ou 18 de
camundongos, com possibilidade de manejo de
espécies distintas, como também 5 gaiolas de
50cm x 60cm x 22cm.
• Insuflador: Tipo Sirocco com motor incorporado
• Exaustor: Tipo Sirocco com motor incorporado
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GAIOLAS PARA COELHOS TIPO APARTAMENTO
• Gaiola de tela aramada
• Zincada ou inoxidável
• Malha de 35 mm tipo apartamento
• Contendo 1 bebedouro de vidro 500 ml
• Bico em alumínio 90º
• 1 comedouro para ração granulada
• Bandeja e proteção lateral em chapa galvanizada ou inoxidável.

GAIOLA METABÓLICA PARA RATOS E CAMUNDONGOS
• Gaiola especial tipo gaveta de forma
• Sendo utilizada em pesquisas de
cilíndrica
metabolismo e diabete que fica pelo lado de
fora da gaiola, sendo desta forma a água
• Totalmente confeccionada com arame e
não se mistura com a urina, e um coletor
chapa em aço inoxidável, inclusive o funil
para a mesma não utilizada pelos ratos,
acoplado à gaiola
com porta grande, facilitando a tomada dos
• Acompanha um comedouro para ração em
pasta com dispositivo de controle alimentar ratos e um beker plástico de 100 ml, para
coletar a urina.
e um bebedouro de vidro 200 ml.

BALANÇA LS5 MARTE
•
•
•
•
•
•

Pesagem.
Contagem de peças.
Percentagem absoluta e relativa.
Densidade.
Verificação de peso (modo de comparação).
Função Estatística, (exibe o número
de amostras tomadas, a médias das
amostras, o desvio padrão e o coeficiente
de variação).

• Pesagem de animais vivos.
• Saída RS232 programável.
• Display com 14mm de altura para fácil
visualização.
• Identidade programável da balança.
• Comunicação direta com Excel.
• Indicador de Estabilidade de leitura e de
capacidade já utilizada da balança.
• Ajustável ao ambiente de trabalho.

ESTANTE VENTILADA PARA CAMUNDONGOS
• Rack para 35 e 56 microisoladores para biotério
Confeccionado em aço inoxidável AISI 304 e policarbonato, sem portas, com injeção
direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem
fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e
sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice
de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de
ruídos que possam estressar os animais, melhorando assim a qualidade das pesquisas
e do padrão sanitário.

MÁQUINA DE TOSA A6
• O equipamento possui placa frontal
desenhada para impedir a entrada de
pelos.
• Feita com uma liga leve de zinco, que
combina baixo peso com formato
ergonômico e alta durabilidade
• Os isoladores de vibração são
centralizados ao redor do motor
• 3 velocidades (Baixa: 3100, Média: 3600 e

•
•
•
•
•

Alta: 4100 ciclos de corte por minuto).
Bivolt automático (127V/220V).
Sistema de troca rápida de lâminas.
Cabo de alimentação de energia com 3,5 m.
Peso: 0,700 kg.
Acompanha lâminas 10 já instalada,
Óleo lubrificante, Escova de limpeza e
Manual em português

ESTANTE PARA BIOTÉRIO
• Estante modular e desmontável
• Rodízios giratórios em aço de alta
resistência
• Fácil acondicionamento das caixas de
polipropileno
• Ocupa pouco espaço

*Confeccionamos estantes sob medida

• Diferentes tamanhos:
- 800 L x 2200 A x 410 P, 6 divisões, número
de caixas: 12 grandes / 24 pequenas.
- 1000 L x 2200 A x 410 P, 6 divisões,
número de caixas: 14 grandes / 26 pequenas.
- 1200 L x 2200 A x 410 P, 6 divisões,
número de caixas: 18 grandes / 36 pequenas.
- 1600 L x 2200 A x 410 P, 6 divisões,
número de caixas: 24 grandes / 48 pequenas.
16
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CARRINHO PARA BIOTÉRIO
•
•
•
•
•

Dimensão (CxLxA) : 0,90 x 0,55 x 0,80 cm
Fabricado em metalão de 40 x 20 mm inox 304
02 Tampões tipo bandejas em inox, chapa 16
Rodinhas vibra stop 5” c/ freio
Opção: 3 bandejas
*Confeccionamos sob medida

SISTEMA DIGITAL DE ANESTESIA INALATÓRIA POR INFUSÃO
O Sistema digital de anestesia inalatória por infusão Bonther trouxe para o pesquisador
a máxima eficiência para os experimentos com ratos e camundongos e a praticidade do
deslocamento. Um dos mais avançados sistemas de anestesia inalatória do mercado.
• Caixa selada de indução (150 mm x 150 mm x
300 mm). Acrílico cinza de 10 mm
• Caixa selada de indução (150 mm x 150 mm x
300 mm).
• Cone com suporte móvel para melhor

regulagem de altura.
• Mesa aquecida (Heat Pad). – Opcional
• Peso = 3 kg.
• Voltagem: Bivolt automático (127/220 v)
• Peso: 1,925kg

SISTEMA DE ANESTESIA INALATÓRIA
Especialmente desenvolvido para a inalação de agentes anestésicos por animais
de pequeno e médio porte. Equipamento compacto e robusto de fácil manuseio
podendo ser levado de um local para outro rapidamente e imediatamente iniciar seu
funcionamento.
O sistema é disponibilizado em diferentes configurações, mas, em geral, é composto
por um medidor de fluxo digital, um vaporizador universal, um filtro de cal sodada,
um circuito de respiração de máscara nasal, mangueiras de silicone e uma caixa de
indução.

ILUMINADOR DE LED
O iluminador LS 1500 é o único no mercado que associa a tecnologia do LED de alta potência e
fibra óptica com incrível desempenho. Luz fria sem necessidade de utilização de filtros de calor e
outros artifícios.
Tendo como diferencial entre todas as outras fontes do mercado os seguintes itens:
•
•
•
•

Durabilidade (vida útil) do led: 80.000 horas
Temperatura de cor: 5.200ºk a 6.200ºk
Fluxo luminoso: 1500lm
Calor gerado: 10% em comparação às

lâmpadas dicróicas
• Alimentação: 90 – 240v automática
• Dimensões: 135mm x180mm x 125mm
• Peso: 1,925kg

MESAS CIRÚRGICAS PARA RATO
• Confeccionada em acrílico cristal 5 mm, com fino acabamento com corte laser
• Possui 36 furos com diâmetro de 6 mm
• Dimensões (C x L): 220 x 145 mm
• Sistema com arame de inox 0,5 mm
• Material resistente de fácil limpeza
*Confeccionamos sob medida

MISTURADOR DE GASES: ENTRADA PARA 3 GASES ( N2, O2 E CO2)
O misturador de gás programável, leva até três gases de entrada e produz misturas definidas
pelo usuário usando esses gases. Um programa de mixagem pode ser definido e armazenado a
qualquer momento, sem o uso do software. Essa mistura é armazenada em memória não volátil,
para que não precise ser reintroduzida na próxima vez que o instrumento for usado.
O equipamento usa controladores de fluxo de massa de alta precisão (calibrado para cada gás)
para definir o fluxo programado pelo usuário.
Cada mistura é definida por um Fluxo Total e a concentração percentual de cada gás na mistura.
O fluxo resultante para cada gás, em centímetros cúbicos por minuto, é calculado e exibido no
display LCD.

6
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GUILHOTINA
O equipamento é prático e seguro, com alto padrão de qualidade, garantindo durabilidade e
baixa manutenção, indispensável nas áreas de Biotério/Fisiologia.
• Base em ALUMÍNIO ANODIZADO
medindo 263 x 161 mm
• Lâminas Abertas: 200 mm de altura
• Altura de cada lâmina: 75mm
• Lâminas em aço INOX 420

• Material usado: Latão CROMADO e
alumínio ANODIZADO
• Parafusos em INOX 304
• Peso: 3,5 Kg

CONTENSORES RATOS E CAMUNDONGOS
• Contensor em acrílico cristal para camundongo
450g)
(0 a 80 g)
Dimensões internas: 70 x 300 (diam x compr)
• Contensor em acrílico cristal para rato (450 a
Dimensões internas: 30 x 110 (diam x compr)
• Contensor em acrílico cristal para ratos (200 a
550g)
250 g)
Dimensões internas: 80 x 300 (diam x compr)
Dimensões internas: 50 x 250 (diam x compr)
• Contensor em acrílico cristal para rato (250 a
350g)
Dimensões internas: 60 x 250 (diam x compr)
• Contensor em acrílico cristal para rato (350 a

CÂMARA DE CO2 CONJUNTO CARRINHO / CILINDRO 4,5KG / MANÔMETRO
Camundongos
• Medidas (C X L X A) em mm: 200 x 160 x 165
• Peso: 0,500 kg
• Volume aprox.: 5,3 Litros
• Taxa de fluxo ideal: 1,0 L/minuto
• Quantidade de animais (ratos): até 2 por seção
• Quantidade de animais (camundongos):
até 6 por seção

•
•
•
•
•
•

Ratos
Medidas (C X L X A) em mm: 400 x 300 x 300
Peso: 3 kg
Volume aprox.: 36 Litros
Taxa de fluxo ideal: 9,0 L/minuto
Quantidade de animais (ratos): até 6 por seção
Quantidade de animais (camundongos):
até 18 por seção

LABIRINTO EM Y MAZE PARA CAMUNDONGOS E RATOS
Camundongos
• Altura da parede 100 mm
• Possui 3 braços abertos de C 350 mm x L 50
mm cada
• Confeccionado em acrílico cinza, cristal e preto,
10 e 4 mm
• Equipamento inteiro desmontável

Ratos
• Altura da parede 200 mm
• Possui 3 braços abertos de C 500 mm x L 100
mm cada
• Confeccionado em acrílico cinza, cristal e preto,
10 e 4 mm
• Confeccionado em acrílico cinza, cristal e preto,
10 e 4 mm

ARENA CIRCULAR OPEN FIELD CAMPO ABERTO
• Arena circular para análise comportamental
mm, na plataforma de 400 x 400 mm.
rato (diam. 600 x 500 mm)
• Arena circular para análise comportamental
Arena de comportamento em acrílico com
rato (diam. 900 x 350 mm)
base em acrílico leitoso silcado diam. de 600
Arena de comportamento em acrílico com
mm, plataforma de 700 x 700 mm.
base em acrílico leitoso silcado diam. de 900
• Arena circular para análise comportamental
mm, plataforma de 1000 x 1000 mm.
camundongo (diam. 300 x 300 mm)
Arena de comportamento em acrílico com
*Confeccionamos sob medida
base em acrílico leitoso silcado diam. de 300

LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO PARA RATOS E CAMUNDONGOS
Labirinto em cruz rato
Labirinto em cruz camundongo
• Medidas (CxLxA): 1100 x 1100 x 420 mm
• Medidas (CxLxA): 680 x 680 x 150 mm
• Reversível para labirinto em “T”, bastando fechar • Confeccionado em MDF cinza de 10 mm
um dos braços elevados
• Reversível para labirinto em “T”, bastando fechar
• Elevado do chão 40 cm
um dos braços elevados
• Dois braços laterais elevados
• Elevado do chão 40 cm
(fechados) em 50 cm
• Dimensões (AxL): 150 x 660 mm
• Confeccionado em madeira tratada
• Equipamento desmontável para transporte
• Pés retráteis para transporte
*Confeccionamos sob medida
16
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LABIRINTO OCTOGONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipamento confeccionado em acrílico cristal e cinza
Dimensões / Labirinto sem os braços (AxLxC): 230 x 430 x 430 mm
Dimensões / braço (AxLxC): 180 x 109 x 470 mm
Peso Total: 15,6 kg
Voltagem: 110/220 VCA com seleção manual
Controle manual de abertura e fechamento das 8 (oito) portas
Portas acionadas por motor elétrico silencioso
Acompanha base desmontável para inserção do equipamento

ETHOVISION XT
O Sistema de EthoVision XT é um dos softwares para estudos de comportamento mais
completo e utilizados no mundo, possibilitando o o registro, acompanhamento e monitoração
de qualquer atividade das cobaias. Parceria Exclusiva Bonther! Software adaptável para
diversas formas de aparelhos para estudos de comportamento:
• Open Field Circular
• Labirinto em Cruz
• Open Field Quadrado

• Labirinto em Y
• Labirinto em T
• Zero Maze

O software permite a emissão de relatórios padronizados para cada experimento realizado

PREFERENCE PLACE
• Material Predominante: Acrílico e Aço Inox
• Ambiente 2 - confeccionado em acrílico com
paredes na cor cinza claro e chão em chapa
• Dimensões Externas (LxCxA):
de inox.
410 x 572 x 375 mm
• Ambiente 3 - confeccionado em acrílico
• Peso: 10 kg
com paredes listradas em branco e preto
• Caixa produzida em acrílico de 5 mm com 3
(vertical), chão em chapa de aço inox vazado
ambientes.
• Ambiente 1 - confeccionado em acrílico
com paredes listradas em branco e preto
(horizontal), com chão em barras de aço inox.

BOX ISOLAMENTO
• Caixa de isolamento acústico produzida
em madeira, forradas em fórmica e
placas de isolamento acústico interno.
Possui ventilador (110 ou 220 volts)
para exaustão e circulação de ar interno
e porta frontal com janela de vidro, para
visualização do interior, com opção de
fechamento.

• Medidas físicas (AxLxP) em mm : 530 x
650 x 500
• Medidas Sonoras de isolamento:
• Ruído interno da caixa com exaustor ligado:
61db
• Atenuação de ruído: +/- 22db
*Confeccionamos sob medida

CAIXA DE SKINNER MODELO 3
Caixa composta em laterais de alumínio pintada com tinta eletrostática epóxi, teto e frente em
acrílico transparente, fecho magnético na porta, piso em barras de aço inox, barra em aço inox
para acionamento pelo rato do lado direito com bebedouro em sua parte inferior, luz (2 leds de
alta potência), no topo da caixa do lado direito em suporte fixo. Contém ainda bebedouro, alarme
sonoro.
Controle eletrônico externo:
Relógio digital com amostragem de 6 dígitos, sendo: horas, minutos e segundos, com botão para
início e parada da contagem do tempo decorrido do experimento e ainda botão de pressão para
reset do relógio.

CAIXA DE ESQUIVA PASSIVA PARA RATOS E CAMUNDONGOS
• Alimentação 127/220 V
com seleção automática.
• Mostrador digital LCD 16x4.
• Faixas de corrente máxima 100uA 2000uA
com passo de 100uA.
• Faixas de duração 100ms 30000ms com
passo de 100ms.
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• Cronômetro com Horas, Minutos e
Segundos.
• Tempo de resposta para pressão as teclas
400 ms.
• LED indicador 3 mm vermelho.
• Entrada para acionamento remoto.
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CAIXA DE ESQUIVA ATIVA PARA RATOS E CAMUNDONGOS
O equipamento tem sido amplamente empregado em pesquisas sobre as bases neurofisiológicas
da memória, em animais de laboratórios. O equipamento desenvolvido pela BONTHER é o que
existe de mais avançado, sendo computadorizado e dotado com sistema de sensoriamento
infravermelho.

• Acompanha Software de Monitoramento
• Tensão de alimentação bivolt
• Piso em barras de aço inox
• Sensores de infravermelho

• Sistema de choque no modo scrambler de
até 100uA a 3 mA
• Transdutor de som piezo-elétrico
• LEDs para estímulo visual

BIO AMPLIFICADOR NERVO VAGO 1 CANAL
Responsável pela captação e amplificação de biopotenciais tais como; ECG, EMG e
EEG, além de registros eletrofisiológicos intracelulares e extracelulares. O sistema
consiste de amplificadores de instrumentação, com circuitos integrados dedicados,
aliados a filtros analógicos digitais para a equalização de bandas e faixas passantes
de freqüência específicas de pulsos, vindos de preparos biológicos ou de potenciais de
músculo, nervos e outros..

HOT PLATE - PLACA QUENTE
Equipamento que mede o grau de analgesia, na relação tempo de resposta, sensação ao calor, dos animais
em experimentação.
•
•
•
•
•
•

Alimentação 127/220 V com seleção manual
Resistência aquecedora de 200W
Mostrador digital LCD 16x2
LED indicador 3mm vermelho
Controle remoto com fio
Dimensões (CxLxA): 300 x 232 x 120 mm

• Altura total com caixa de acrílico: 400 mm
• Faixas de temperatura (ambiente a 70 graus
centígrados) com passo de 0,1 grau centígrado
• Resolução do termômetro 0,25 graus centígrados
• Primeira rampa aquecedora com histerese de 5 graus
máximo
• Cronômetro com Horas, Minutos e Segundos

ANALGESÍMETRO DIGITAL (VON FREY) + ACESSÓRIO RATOS E CAMUNDONGOS
Amplificador de instrumentação diferencial especialmente projetado, com alta capacidade de eliminação
de ruídos de amplificação para conexão com os transdutores. Com ampla faixa de ganho, é possível seu
ajuste para diferentes tipos de células de carga.
O controle do sinal e digitalizado por meio de um microcontrolador que gerencia o display e também envia
o sinal para a saída USB o qual pode ser monitorado através de um programa dedicado que acompanha o
equipamento.
• Entrada: Mini-DIN fêmea de 8 pólos
• Voltagem de excitação do transdutor: +/- 10 volt
• Mostrador digital: lcd de 16 colunas por 2 linhas mostrando o valor dinâmico da força peso e também
o valor máximo da força aplicada

LABIRINTO MORRIS PARA RATOS E CAMUNDONGOS
Ratos
• Material do Compartimento de Água: Polietileno
Diâmetro de 1200 mm x Altura 500 mm
Capacidade: 565 litros
• Plataforma em acrílico cristal 5 mm
Diâmetro de 130 mm x Altura 300 mm

Camundongos
• Material do Compartimento de Água: Polietileno
Diâmetro de 900 mm x Altura 500 mm
Capacidade: 318 litros
• Plataforma em acrílico cristal 5 mm
Diâmetro de 130 mm x Altura 245 mm

• Dotado de sistema de esvaziamento

LABIRINTO DE BARNES MAZE PARA CAMUNDONGOS E RATOS
Camundongos
• Composto por 20 buracos, possui tampas
removíveis e uma caixa para o escape do animal;
• Diâmetro de 90 cm
• Diãmetro dos furos de 5 cm;
• Elevação do chão: 60 cm
• Confeccionado em acrílico

Ratos
• Composto por 20 buracos, possui tampas
removíveis e uma caixa para escape;
• Diâmetro de 122 cm;
• Diâmetro dos furos de 10 cm;
• Elevação do chão: 60 cm;
• Confeccionado em acrílico
16

3963 2279 |

16

3329 2279

9

ANALGESÍMETRO TAIL FLICK - LUZ
O analgesímetro é um equipamento que mede o grau de analgesia decorrente de tratamento
que interfere na percepção de estímulos nociceptivos. Aquecimento sem contato físico (via luz)
• Dimensões (AxLxC): 110 x 170 x 450 mm.
• Peso: 3,9 kg
• Acompanha software de monitoramento
• Acompanha contensores para Rato e
Camundongo

• Tempo e temperatura decorrida de esquiva
• Rampa de aquecimento ajustável
• Sensor de infravermelho da cauda do animal
• Painel de controle em policarbonato
• Display de cristal líquido 2 linhas x 16 colunas

ROTA ROD PARA RATOS
O Rota Rod é um equipamento que mede atividade motora demonstrando alterações de equilíbrio e
coordenação em animais de laboratório.
• Dimensão (AxLxC): 540 x 540 x 420 mm
• Equipamento confeccionado em acrílico
resistente, motorizado, com aceleração
• Peso: 20 kg
progressiva em 5 faixas máximas:
• Tensão de alimentação de 110/220 volts.
16,20,25,28,37 rpm
(Chave seletora).
(variação de aprox. 10%).
• Motor de 12V com redutor acoplado.
• Faixas de RPM selecionada ajustáveis
eletronicamente.

NADO FORÇADO PARA RATOS E CAMUNDONGOS
32 sensores de infravermelho alojados em uma moldura retangular de acrílico posicionados nas
coordenadas X e Y no mesmo plano. Sistema com altura ajustável no nível do líquido de imersão.
Sistema de esvaziamento do reservatório.
Camundongos
• Dimensões Externas: (AxLxP) 680x465x465 mm
• Cilindro para Camundongos Ø 18 cm x Altura 29 cm
• Volume: 8 litros
• 127/220 Volts Automático (bivolt)

Ratos
• Dimensões Externas: (AxLxP) 680x465x465 mm
• Cilindro para Ratos Ø 28 cm x Altura 60 cm
• Volume: 39 litros
• 127/220 Volts Automático (bivolt)

ESTEIRA MOTORIZADA PARA RATOS E CAMUNDONGOS
• Esteira Motorizada para Ratos 5 baias e
Camundongos 10 baias
• Velocidade ajustável
• Intensidade do choque preciso e ajustável
• Monitoração de baias (Tempo, Tempo
parado, Distância percorrida, Número de
choques)
• Botão “Zerar” e “Iniciar/Parar”

•
•
•
•
•
•

Bandeja de inox
Manutenção mínima exigida, fácil de limpar
Motor de alta performance
Velocidade: 0 a 60 m/min
Intensidade do choque: 0 a 2mA
Inclinação positiva (+25graus) e negativa
(-25graus) - EXCLUSIVA UNICA NO BRASIL
• Baias produzidas em acrílico de 8mm

ESCADA DE ATIVIDADES
Escada para ratos confeccionada em acrilico cinza e preto. Possui toca superior com
tampa para recepcionar os animais.
• Altura Total: 1110 mm
• Base: 300mm x 350mm.
• Largura: 15 cm.

• Degraus confeccionados em barra de inox.
• Distância entre os degraus: 10mm.
• Inclinacao: 80°.

RODA DE ATIVIDADES
• Estrutura rígida de acrílico cristal e cinza
reforçado.
• Contador de voltas e reset manual.
• Peso aproximado: 6 kg.
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• Bandeja coletora de dejetos.
• Sistema de Bebedouro e Comedouro Acoplado.
• Piso em barras de aço inox
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BOMBA DE INFUSÃO 2 SERINGAS
• A bomba de infusão é um equipamento de design
arrojado, prático e seguro, permite administrar
drogas ou substâncias em preparação biológicas
in vivo e in vitro
• Aceita qualquer tipo de seringa, desde as
seringas para micro infusão (Hamilton) até BD de
40ml (plástico/vidro)
• Contém memória para 10 programações.
• Programação do tamanho da seringa,

comprimento, volume de infusão e taxa de
infusão
• Memorização dos parâmetros após desligamento
• Volume já infundido
• Taxa de infusão de 0,1 a 40ml/min ou /hora
• Display de LCD iluminado de 4 linhas
• Botão para pausar o movimento
• Botão para destravar o apoio do êmboloo

CÂMARA DE PLETISMOGRAFIA
•
•
•
•

Confeccionado em acrílico
Dimensões (DxCxE): 190 x 180 x 5 mm
Com vedação Anel Oringe
Adaptada para Swivel
*Confeccionamos sob medida

SHUTTLE BOX - HOT/COLD
Câmara de preferência de temperatura, com 2 compartimentos (Quente/Frio)
Características:
• Temperatura máxima: 60ºC
• Temperatura mínima: 10ºC
• Dimensões (AxLxC): 150 x 426 x 440
• Peso: 3Kg
• Alimentação: bivolt (127/220 Vac)

BANHO DE ÓRGÃOS ISOLADOS - 4 CANAIS
• 1 banho de órgãos isolados - 4 canais
• 1 amplificador de 4 canais para banho
de órgaos
• 4 transdutores de força 20 gramas
com 0,003g de resolução
• 1 sistema de aquisição de dados
dataq ethernet

ESTIMULAR LESIONADOR
O Estimulador / Lesionador permite estimular ou lesionar áreas especificas dos órgãos isolados ou
regiões do sistema nervoso central.
• Tensão de saída: 0,01 à 10,22 Vcc.
• Dimensões (AxLxC): 115mm x 250mm x 170mm. • Largura de pulsos alto: 0,1 à 999,9 ms.
• Peso: 3,5 kg.
• Largura de pulsos baixo: 0,1 à 999,9 ms.
• Voltagem: 110/220V (seleção manual).
• Frequência de pulsos: 0,1Hz à 9999,9 Hz.
• Display de cristal líquido de 4 linhas x 16 colunas. Trem de Pulsos:
• Tensão de alimentação:110/220 volts (alternado). • Intervalo: 0 à 250 seg.
• Corrente de saída: 0 à 9990 uA (passos de 10uA). • Duração: 0 à 250 seg.

BERÇO AQUECIDO
• Dimensões (AxLxC): 90 x 310 x 320 mm.
• Peso: 4 kg.
• Voltagem: bivolt automático.
• Resistência aquecedora de 200W.
• Faixas de temperatura (ambiente a 40
graus. centígrados) com passo de
0,1 grau centígrado.
• Mostrador digital LCD 16x2.

• LED indicador 3 mm vermelho.
• Resolução do termômetro 0,25 graus
centígrados.
• Cronômetro com Horas, Minutos e
Segundos.
• Primeira rampa aquecedora com histerese
de 5 graus máximo.

16
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HEAT PAD RETAL
• Display LCD 16x2, com indicação de
temperatura da mesa e a temperatura do
animal
• Tecla para incrementar o set-point.
• Tecla para decrementar o set-point.
• Tensão de Alimentação: bivolt automático.
• Conector Philips (entrada para conexão da
mesa cirúrgica e termômetro retal)

• Medidas Controle (CxLxA): 160 x 115 x
80mm
• Medidas Mesa Cirúrgica (CxLxA): 280 x
115 x 20mm
• Peso Completo (Mesa Cirúrgica + Controle):
800 g
• Temperatura Máxima (Range): 42°C

AGITADOR HORIZONTAL - TIPO GANGORRA
• Chave geral Liga/Desliga
• Botão de ajuste da velocidade
• Confeccionado em chapa de alumínio
• Pintura Epóxi
• Borracha anti-derrapante na parte superior
• Medidas físicas sem a plataforma (AxLxP):
135 x 310 x 210 mm

• Medidas físicas da plataforma:
300 x 300 mm
• Velocidade: de 10 a 30 ciclos / minuto
• Peso: 3,9 kg
• Tensão: 110 / 220V AC

MATRIZ PARA CÉREBRO
•
•
•
•
•
•

Matriz para corte de cérebro de camundongo
Matriz para corte de cérebro de rato
Acessório construído em acrílico cristal transparente para corte histológico
Dimensões (CxLxA): 45 x 29 x 19 mm
Espessura do corte fatiado: 0,5 mm
O acessório terá seu rendimento absoluto se colocado dentro de um freezer,
durante 5 minutos, antes de sua utilização

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PARA MANIPULAÇÃO DE ANIMAIS - CLASSE II A1
• Cabine de transferência de animais em
biotério
• Aço carbono com pintura eletrostática
• Porta dupla deslizante + vidro temperado
de 6 mm com filtro de carvão ativado
• Luz UV
• Luz LED
• Filtro classe G3 e filtro HEPA

• Área de trabalho
Medidas: 90 x 55 x 55
• Capela
Medidas: 1,00 x 60 x 1,14
• Base carrinho
Medidas: 1,00 x 60 x 80
• Capela + carrinho:
Medidas: 1,00 x 60 x 1,94

CABINE DE RASPAGEM DE GAIOLAS EM BIOTÉRIOS - INOX
•
•
•
•
e

Equipamento nacional
Protege o operador e o laboratório
Controla o odor amoniacal
Evita a contaminação durante a raspagem
descarte de maravalha contaminada.

• Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico
• Consumo de Energia: 0,830 kW/h
• Exaustão: Ambiente laboratorial
com pré-filtro G4
• Filtro Absoluto: HEPA 99,99% para
0,3 Am

MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL 4 CANAIS - INVASIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

4 canais de amplificador + dataq + transdutor
Para ratos e camundongos
Tensão de Alimentação: 110/220 VAC
Dimensões em mm (CxLxA): 160 x 260 x 115
Peso completo: 2,5 kg
Pressão Máxima (range): 300mmHg
Quantidade de canais: 4
Acompanha 4 transdutores de pressão strain gauge de até 300mmHg

• Saída analógica BNC para uso de outros softwares de aquisição

12
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CAIXA IMUNO-HISTOQUÍMICA
• Bandeja para uso em procedimento de
superfície devido ao sistema de suportes e
imunohistoquímica (IHQ), ideal para coloração
encaixes individuais e numerados para cada
de IHQ, mas também pode ser utilizada para
lâmina, possuindo uma saliência na parte
incubação, para uso em laboratórios de
inferior que auxilia na retirada de lâminas.
pesquisa e anatomia patológica.
• Possui espaço a baixo das lâminas, que pode
• Bandeja para coloração IHQ, com tampa,
ser utilizado como câmara de incubação.
confeccionada em acrílico preto, evitando • Dimensão (CxLxA): 300 x 200 de entrada e
que a luz interfira no procedimento imunosaída de fumaça e ar.
histológico.
• Capacidade : 20 lâminas
• As lâminas não ficam em contato com a

ADMINISTRADOR DE DROGAS
O sistema de administração de drogas é composto por: Controle eletrônico ethernet, Caixa de Skinner
- drogas com 2 barras e software dedicado, bomba de infusão 1 seringa, por tempo com acionamento
remoto para drogas.
Funcionamento: A cada pressão à barra o animal recebe uma dose de droga ( injeção droga em líquido)
correspondente ao protocolo definido via software, neste protocolo, poderá adicionar condicionamento de
som, luz, luz SD e uma dose da droga. O software poderá acionar até 16 caixas simultaneamente e no
final do experimento, o software emitirá o relatório dos protocolos em cada caixa
Opção: Caixa de administração de drogas pode ser controlada apenas pela interface eletrônica, sem a
necessidade de software, a depender dos protocolos solicitados.

CAIXA ACRÍLICA PARA EXPOSIÇÃO À FUMAÇA
Caixa Acrílica para exposição de roedores a fumaça em geral (cigarro, crack)
• 01 caixa acrílica hermética vedação 70 x 50 x 20 cm
para montagem do sistema
• 01 caixa acrílica para exposição total ao cigarro 20 x
16 x 14 cm até 6 camundongos por seção com sistema
de guilhotina p/ regulagem da fumaça
• 01 caixa acrílica para exposição total ao cigarro
x 14 cm até 2 ratos por seção com sistema

• 01 ponteira para crack (cachimbo de inox); 10
contensores cônico em acrílico transparente para
exposição de ratos e camundongos á fumaça de cigarro
• 01 bomba mãe peristáltica para controle de entrada e
saída de fumaça e ar

x 16 • Medidor Eletrônico para Concentração de Monóxido de
Carbono

de guilhotina p/ regulagem da fumaça

LANGENDORFF
Este compacto sistema Langendorff é projetado para perfundir corações de pequenos animais isolados,
como ratos, cobaias e camundongos, ao mesmo tempo em que fornece medição de pressão, biopotenciais e
temperatura. Um dos mais avançados sistemas do mercado.
• Serve para perfundir todos os tamanhos de corações de pequenos animais, como ratos, camundongos
e cobaias em geral • Sistema compacto que utiliza uma bomba peristáltica e um controlador eletrônico
para fluxo e pressão constantes; • Mantém a temperatura constante com um banho de órgãos aquecedor,
tubulação com camisa de água, componentes e câmara de coração • Alterne facilmente entre os modos de
pressão constante e fluxo constante para investigar a função da artéria coronária enquanto o coração bate
espontaneamente ou com a ajuda de um estimulador externo

PLETISMÔMETRO DE PATA
Equipamento utilizado para medir a eficácia de agentes anti-inflamatórios para
redução de edemas. Dispensa o uso de água deionizada, evitando recalibrações periódicas.
Maior mobilidade do sensor, facilitando o ângulo de visão do operador.
•
•
•
•

Volume de até 20 ml com escada de 0,01 ml
Dimensões em mm: 205 (L), 460 (A), 285 (C)
Possui pedal para tarar ou memorizar valores
Alimentação: 127/220 VCA

BOMBA DE VÁCUO
• Bomba de vácuo e Compressor de ar
• Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a
Óleo

• CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou
compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve,
Baixa vibração, Custo baixo de manutenção.

• Modelo 131 e 132 tipo 2VC
• As bombas de vácuo modelo 131 e 132, produz
alternadamente vácuo ou ar comprimido
conforme a necessidade do usuário.
16
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CAIXA TESTE CLARO/ESCURO CAMUNDONGOS
• Dimensões / Camundongo:
Externa: (CxLxA)
465 x 233 x 270 mm
Claro: (AxLxP)
215 x 217 x 219 mm internas
Escuro: (AxLxP)
223 x 223 x 219 mm internas

•
•
•
•

Estrutura externa em acrílico preto
Tampa em acrílico transparente
Divisória
Opcional: fundo com desenho em
silk-screen

*Confeccionamos sob medida

GRIP STRENGHT METER PARA RATOS E CAMUNDONGOS
Desenvolvido especialmente para medição e avaliação neuromuscular no estudo dos efeitos de hormônios,
analgésicos, relaxantes e outras drogas em membros de animais pequenos, tais como ratos e
camundongos. O equipamento é dotado de sensor de força com capacidade de até 5 kg de força de tração,
com grade de aço inox acoplada, devendo o animal ser exposto de forma que seus membros anteriores
toquem a grade, e o experimentador segurando-o pela cauda, puxe-o em sua direção, permitindo que o
sensor efetue a medição da força que o animal exercerá ao se agarrar na grade.
O controle eletrônico possui um display com quatro linhas por dezesseis colunas, onde na primeira linha é
informado o valor congelado da força máxima, na segunda linha o valor dinâmico da medição de força, e na
terceira linha o valor da média das amostragens.

BOMBA PERISTÁLTICA PARA PERFUSÃO - 2 OU 4 CANAIS
O sistema da Bomba Peristáltica é assimilado do sistema digestivo no corpo humano, onde o movimento
peristáltico desloca líquidos e sólidos em um determinado sentido. A eficácia desse sistema e sua
simplicidade promovem fácil manuseio de circulação e durabilidade. Na Bomba Peristáltica esse movimento
é produzido rotacionalmente comprimindo-se um duto de silicone. A alta performance com baixo custo
fazem desse sistema um dos mais confiáveis no mercado.
•
•
•
•

Vazão: Regulável através de circuito eletrônico
Rotor e Cabeçote Central: Alumínio usinado
Roletes: Aço inoxidável
Tubos: Silicone

• Nº de canais: 1, 2, 3, 4, etc.
• Vazão: 1; 2;3; .....50 ml/minuto.
• Tensão: 110/220 volts

MONITOR DE ATIVIDADES - IR
• Dimensões em mm (CxAxP): 500x480x 500.
• Peso: 17 kg.
• Tensão de alimentação 127 / 220 AC, 1A.
• Barra com 16 sensores de infravermelho.
• Caixa de monitoramento destacável, em
acrílico cristal.
• Conexão ao computador via USB.
• Contagem de círculos efetuados dentro da
arena no sentido horário e anti horário.

• Contagem de tempo de descanso do animal.
• Timer para o tempo total do experimento.
• Geração de tabela gráfi ca do caminho
efetuado pelo animal.
• Possibilidade de medir seguimentos do
caminho com contagem de tempo, velocidade
média e duração do trajeto.
• Geração de relatório com planilha de dados
em formato txt e excel.

GAIOLA DE FARADY
• Material: Inox 304 malha 3x3 mm
• Porta tipo guilhotina
• Travas em 3 posições de aberturas
• Estrutura em tubo 20x20 inox 304
• Isolamento de frequências
*Confeccionamos sob medida

PLANO INCLINADO EM ACRÍLICO
• Dimensões da Base (CxL): 600mm x 350mm
• Dimensões da Rampa (CxL): 600mm x 300mm
• Confeccionado em acrílico transparente 10mm
• Permite ajuste de angulação (de 0 a 100º)
• Equipamento dotado de borracha antiderrapante
• Peso: 3 kg
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AGITADOR DE TUBOS
• Tipo Vórtex, tem seu uso destinado à
agitação de diferentes materiais e indicado
para apoio laboratorial em geral. Permite
melhores condições de trabalho com
grande economia de tempo e boa qualidade
nas diluições realizadas.
• Capacidade para tubos de até 30 mm de
diâmetro, pequenos frascos reagentes e
balões volumétricos.

• Montado em caixa de aço carbono e
alumínio. Mede 14,5 cm de largura por 13
cm de altura por 16 cm de profundidade.
• Possui motor de 3.800 rpm, receptáculo
de borracha sintética e controle eletrônico
de velocidade. Pode funcionar de modo
contínuo ou por pressão em seu receptáculo.
• Funcionamento em 110/220 volts.

CAPELA DE EXAUSTÃO
• Luminária isolada IP44; com lâmpada
incandescente ou fl uorescente E-27.
• Interruptores independentes para luminária
e exaustor; tomada de força universal.
• Tensão: 110/220V.

• Modelos: ORG 5, ORG 10, ORG 15 e ORG 60
• Estrutura construída em fi bra de vidro
espessura de 3,0 mm
• Porta de acrílico transparente com
batentes em PVC
• Exaustor centrífugo, motor 1/4 cv ou 1/6 cv
• Marca Orgânica/Kohlbach blindado, caracol
em fibra de vidro ou PVC anticorrosivo.
• Exaustão: 10m³/min, 15m³/min e 60m³/min

Obs.: Motor podendo ser instalado
fora do laboratório.

SUPORTE PARA MICROPIPETAS
•
•
•
•

Suporte
Suporte
Suporte
Suporte

p/
p/
p/
p/

micropipetas
micropipetas
micropipetas
micropipetas

em
em
em
em

acrílico
acrílico
acrílico
acrílico

com
com
com
com

03
04
05
06

lugares
lugares
lugares
lugares

MEDIDOR DE PH
• Exatidão e simplicidade em um aparelho completo
• Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP
e temperatura. Trabalha com todos os tipos de
eletrodo, inclusive de álcool.
• Display alfanumérico fornece mensagens
que guiam o usuário e impedem erros de utilização.
• Mostra simultaneamente o pH e temperatura
da solução.
• Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode

tomar a leitura.
• Compensação de temperatura
automática ou manual.
• Gabinete em ABS, evita corrosão.
• Suporte individual p/ eletrodo
e sensor de temperatura.
• Calibração automática, aceita
vários tipos de tampões.

AGITADOR HORIZONTAL - TIPO GANGORRA
• Peso: 3,9 kg
• Tensão: 110 / 220V AC

• Chave geral Liga/Desliga
• Botão de ajuste da velocidade
• Confeccionado em chapa de alumínio
• Pintura Epóxi
• Borracha anti derrapante na parte superior
• Medidas físicas sem a plataforma (AxLxP):
135 x 310 x 210 mm
• Medidas físicas da plataforma: 300 x 300 mm
• Velocidade: de 10 a 30 ciclos / minuto

BALANÇA ANALÍTICA AUY 220 - SHIMADZU
Os modelos AUY são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a
tecnologia UniBloc. Que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade.
• Capacidade: 220g

• Modos de Calibração: Somente Aferição

• Leitura PP: 0,0001 mg

• Windows Direct

• Tamanho do Prato (mm): 80 diâmetro
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