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دربارهیما
شرکت ایرانپنام در سال  1370تأسیس گردیده و طی این مدت با سابقهای درخشان در تجهیز مراکز درمان ناباروری ،علمی،
تحقیقاتی ،زیست فناوری ،زیست مولکولی ،آسیبشناسی ،غذا و دارو و همچنین آزمایشگاههای تشخیص طبی ،گامهای موثری
نهاده است .این مهم بیشک با تکیه بر استفادهی مناسب و اصولی از فناوریهای روز و نیز حضور کارکنان زبده در زمینههای
فروش ،بررسیهای علمی ،آموزش و خدمات فنی پس از فروش حاصل گردیده است.
گسترهی وسیع فعالیتها در زمینهی زیست مولکولی ،آسیبشناسی ،هیستولوژی ،یاختهشناسی ،زیست فناوری ،جنینشناسی و لقاح
خارج رحمی و نیز داروها عالوه بر تنوع دستگاههای کاربردی که هرروز به این بازار وسیع افزوده میشوند ،مستلزم این است که
ایرانپنام تمامی اعضای خود را همواره با تازهترین اطالعات ،به روز کرده و آماده نگاه دارد .در این راستا ایرانپنام به اخذ نمایندگی
فروش و خدمات پس از فروش برخی از برترین کمپانیهای دنیا در زمینهی تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی ،اقدام و بدین ترتیب
نیاز مشتریها را فراهم نموده است .سرعت عمل باال در پاسخگویی و رفع نیاز علمی و فنی مراکز ،سرلوحهی عملکرد کارکنان
شرکت ایرانپنام است.
هدف این مجموعه کسب رضایت کامل مشتریان و یاری ایشان جهت دستیابی به اهداف و مقاصدشان میباشد.
بدینسیله آمادگی خود را برای تجهیز-آموزش-برگزاری کارگاه و راهاندازی عملی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی-مولکولی-
ویروسشناسی-ژنتیک در همهی زمینهها در کنار مراکز ناباروری و سلولهای بنیادی در سراسر کشور ،اعالم میداریم.

ABOUT US
Iran Panam company was founded in 1991 and has got a brilliant record of supplying a
wide range of products for IVF labs as well as educational, research, biotechnology,
molecular biology, food and agricultural and also clinical laboratory centers in Iran.
Iran Panam maintains high principles and enjoys teams of highly qualified staff
members in its sales, service, scientific studies and training departments.
The vastness of the areas of activities on Molecular Biology, Pathology, Histology,
Cytology, Biotechnology, Embryology lab, IVF and Pharmaceuticals and the variety of
technical equipment which are introduced into the market day after day, make it a
priority for Iran Panam to keep its team always ahead of the times. Constant
information and our capacity in regular tracing of the changes in market requirements
as well as products evolvement are the strong points which have proved Iran Panam
to be one of the most successful companies amongst the competition in Iran.
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پیشرفتهترینتجهیزاتپزشکیوآزمایشگاهی
•

انواعفرمانتورها،ریتفریزروفریزرهای -86درجه،سانتریفیوژها،انکوباتورهاوانکوباتورهای،CO2شیکرهاو

شیکرانکوباتورها separator،ها،بیوراکتورها،هموژنایزرهایحجموفشارباال.
•

پیشرفتهترینسیستمهایمیکرواینجکشن،لیزرهچینگ،سیستمهایفریزونگهداریجنین.

•

سیستمهایفریزونگهداریسلولهایبنیادی،هودهایکالس 2و 3و Bوایزوالتورهاوایرشاورها.

•

کلیهیلوازموتجهیزاتپاتولوژیوسیتولوژی.

•

تهیهوتوزیعکلیهیلوازممصرفی.

 PHمترتخصصی IVFسیستملیزرهچینگ
ترمومترتخصصی IVFسیستممیکرواینجکشن
کاالهایمصرفیIVF
 VOCمتر

رفراکتومتر
انواعشیکر
انواعاسپکتروفوتومتر
هاتپلیت
ورتکسمیکسر
اوتوکالو
اتاقکرشدگیاه
برنرآزمایشگاهی
انواعسمپلر

حمامآبگرم
سیرکوالتور
ترازویآزمایشگاهی
سانتریفیوژ
منتلآزمایشگاهی
درایهیتینگ
همزن
کورهآزمایشگاهی
نقطهذوبسنج
انواعمیکروسکوپ
تمیزکنندهاولتراسونیک

سیستمهایCryo Preservation
Rate Freezer
انکوباتوررومیزیمولتیرومCT37stax

انواعفریزرهای-
آزمایشگاهی
انکوباتور
فریزدرایر
Air Shower

نسلجدیدانکوباتور-
CO2
انواعهودهای-
آزمایشگاهی
انواعیخچالهای-
آزمایشگاهی

حمامآبپاتولوژی انواعمیکروتوم
تیشوپراسسینگ
پارافیندیسپنسر
ترمالپلیت
تیشوامبندینگ
کولینگپلیت

بیوراکتور
Dasgip
 CO2انکوباتور

اولترافریزر
شیکر
شیکرانکوباتور
شیکرانکوباتور
CO2دار
فرمانتور

اسپریدرایر(مولدپودر)

خدمات
•

تعمیروسرویسکلیهیتجهیزاتآزمایشگاهیوتحقیقاتیبانازلترینقیمتها.

•

آموزشنصبوراهاندازیوبرگزاریکارگاههایآموزشی.

•

نصبکلیهیتجهیزاتآزمایشگاهی.

•

تهیهیکلیهیقطعاتموردنیاز.

هموژنایزرهایآزمایشگاهی
هموژنایزرهایصنعتی
Separator
Food Processing
www.coopersurgical.com
www.medlinescientific.com
www.planer.com
www.medite.com
www.labplant.com
www.gea.com
www.escoglobal.com
www.eppendorf.com
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Help the customers,
reach their goals.
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