
Microtome DS4055Microtome DS8402
Semi-Automatic 

Microtome DS9209 (Mic-
Semi-Automatic Fully Automatic 

Fully Automatic 
Intelligent Microtome 

Fully Automatic 
Intelligent Microtome 

مقایسه ویژگی هاي میکروتوم هاي تولید شرکت دید سبز

نوع میکروتوم

-Microtome DS4055Microtome DS8402Microtome DS9209 (Micویژگی
B)

Semi-Automatic 
Microtome DS9209 (Mic-JS)

Fully Automatic 
Microtome DS9502

Intelligent Microtome 
DS9502

Intelligent Microtome 
DS9502 - WiFi Control

حرکتهاي هدایت سریع بلوك بافت به سمت 
تیغ یا دور کردن از تیغ به صورت مکانیکی و 
با استفاده از هندول ماکرو انجام می پذیرد.

حرکتهاي هدایت سریع بلوك بافت به سمت تیغ 
یا دور کردن از تیغ به صورت مکانیکی و با 
استفاده از هندول ماکرو انجام می پذیرد.

حرکتهاي هدایت سریع بلوك بافت به سمت 
تیغ یا دور کردن از تیغ به صورت دیجیتالی و 

با تحریک کلید انجام می پذیرد.

حرکتهاي هدایت سریع بلوك بافت به سمت 
تیغ یا دور کردن از تیغ به صورت دیجیتالی و با 

تحریک کلید انجام می پذیرد.

حرکتهاي هدایت سریع بلوك بافت به 
سمت تیغ یا دور کردن از تیغ به صورت 

دیجیتالی و خودکار انجام می پذیرد.

حرکتهاي هدایت سریع بلوك بافت به 
سمت تیغ یا دور کردن از تیغ به صورت 

دیجیتالی و خودکار انجام می پذیرد.

حرکتهاي هدایت سریع بلوك بافت به سمت 
تیغ یا دور کردن از تیغ به صورت دیجیتالی 

و خودکار انجام می پذیرد.

دیجیتالیدیجیتالیدیجیتالیدیجیتالیدیجیتالیدستی سلکتوريدستی سلکتوريتنظیم ضخامت

خودکارخودکاردیجیتالیدوران هندول میکرو توسط کاربردوران هندول میکرو توسط کاربردوران هندول میکرو توسط کاربردوران هندول میکرو توسط کاربر عملیات برش

مکانیسم عملکرد

برش

حرکت

ویژگی

خودکارخودکاردیجیتالیدوران هندول میکرو توسط کاربردوران هندول میکرو توسط کاربردوران هندول میکرو توسط کاربردوران هندول میکرو توسط کاربر عملیات برش

تریمینگ هوشمندتریمینگ هوشمندتریمینگ دیجیتالیتریمینگ دیجیتالیتریمینگ دیجیتالیمکانیسم اتوتریم مکانیکی

هلدر تیغ یکبار مصرف اهرمیهلدر تیغ یکبار مصرف اهرمیهلدر تیغ یکبار مصرف اهرمیهلدر تیغ یکبار مصرف اهرمیهلدر تیغ یکبار مصرف اهرمیهلدر تیغ یکبار مصرف اهرمیهلدر تیغ یکبار مصرف اهرمی

دوگانه کنترل حالت برش و استارت برشدوگانه کنترل حالت برش و استارت برش

****

**

پیرایش سریع

نوع تیغ نگهدار

پدال پایی

WiFi با اتصال LCD پانل کنترل

داخلی

پانل کنترلی

**اهرم کنترل 9 فانکشن

***

استاندارد/تیشوتکاستاندارد/تیشوتکاستاندارد/تیشوتکاستاندارد/تیشوتکاستاندارد/تیشوتکاستاندارد/تیشوتکاستاندارد/تیشوتک

Range: 0.5 - 60 µmRange: 1 - 60 µmRange: 0.5 - 60 µmRange: 0.5 - 60 µmRange: 0.5 -200 µmRange: 0.5 -200 µmRange: 0.5 -200 µm

سیستم هوشمند - تنظیم خودکارسیستم هوشمند - تنظیم خودکار8°8°8°8°8°

Specimen 
Orientation

ضخامت برش

Vertical

گیره مناسب نگهدارنده بلوك بافت

خارجی

Emergency Stop Switch

سیستم هوشمند- تنظیم خودکارسیستم هوشمند- تنظیم خودکار8°8°8°8°8°

Range: 25 µm , 60 µmRange: 2 - 600 µmRange: 2 - 600 µmRange: 1 - 600 µmRange: 1 - 600 µmRange: 1 - 600 µm

65 µmIn Manual Sectioning Mode: 
Approx. 50 µm (can be turned off)

1-100 µm;(in 1 µm increments) 
 can be turned off.

1-100 µm;(in 1 µm increments)  
can be turned off.

1-200 µm;(in 1 µm 
increments)  can be turned 

off.

1-200 µm;(in 1 µm 
increments)  can be turned 

off.                         مستقل از سرعت 
برش

1-200 µm;(in 1 µm 
increments)  can be turned off.  
 مستقل از                                               

سرعت برش

Orientation

Horizontal

محدوده تریمینگ

ریترکشن ( امکان خاموش کردن آن نیز وجود دارد) 

mm70 mm70 mm70 mm70 
70 mm                          این اندازه 

 حسب بلوك نمونه ، جهت تسریع عملکرد و
به دلخواه کاربر قابل تنظیم می باشد

70 mm                          این اندازه 
 حسب بلوك نمونه ، جهت تسریع عملکرد

و به دلخواه کاربر قابل تنظیم می باشد

70 mm                          این اندازه 
 حسب بلوك نمونه ، جهت تسریع عملکرد و

به دلخواه کاربر قابل تنظیم می باشد

mm40 mm25 mm25 mm25 
                18 mm              نسبت به 

سایر میکروتومها چابک تر است
                18 mm              نسبت 

به سایر میکروتومها چابک تر است
                18 mm              نسبت به 

سایر میکروتومها چابک تر است

دستیدستیدستیدستی
0/3-360 mm/s ±2%   قابل انتخاب 

توسط کاربر
0/3-360 mm/s ±2%   قابل انتخاب 

توسط کاربر
0/3-360 mm/s ±2%   قابل انتخاب توسط 

کاربر

20 precise sectioning speed    
levels

20 precise sectioning   
speed levels 

20 precise sectioning speed    
levels

تعداد سرعت برش قابل انتخاب

افقی

سرعت برش

محدوده حرکت 
نمونه

عمودي

4پنجره- قابل تنظیم حسب نیاز مشتري4پنجره- قابل تنظیم حسب نیاز مشتري4پنجره- قابل تنظیم حسب نیاز مشتري

سیستم دقیق اتوماتیک تشخیص لبه تیغ 
به تناسب بلوك  بافت در واحد میکرون

سیستم دقیق اتوماتیک تشخیص لبه تیغ به 
تناسب بلوك  بافت در واحد میکرون

*****

*******

***

قابلیت تنظیم  پنجره برش با توجه با اندازه بافت

سیستم هوشمند

حفاظت هاي تخصصی کاربر و دستگاه

مکانیکی
سیستم قفل

***الکتریکی

*****

***
کاربران ازسطح مبتدي تا ماهرکاربران ازسطح مبتدي تا ماهر نیمه ماهرماهرماهرماهرماهر

استهالك باال                                   به 
دلیل دوران هندول میکرو توسط کاربر

استهالك باال                                     به 
دلیل دوران هندول میکرو توسط کاربر

استهالك باال                                  به 
دلیل دوران هندول میکرو توسط کاربر

   استهالك باال                                 به 
دلیل دوران هندول میکرو توسط کاربر

بدون وارد شدن هرگونه عارضه جسمی به 
کاربر

بدون وارد شدن هرگونه عارضه جسمی به 
کاربر

بدون وارد شدن هرگونه عارضه جسمی به 
کاربر

مجهز به سیستم اعالم سررسید PMمجهز به سیستم اعالم سررسید PMآپشنالآپشنالآپشنال

استهالك نیروي انسانی در طوالنی مدت

PM اعالم سررسید تعمیرات پیشگیرانه

حافظه

سطح مهارت پیشنهادي براي کاربر

الکتریکی

قابلیت برش با استفاده از برنامه هاي برش بافت

18ماه18ماه12ماه12ماه12ماه12ماه12ماه

10سال10سال10سال10سال10سال10سال10سال

ISO9001-ISO13485, IMED, CEISO9001-ISO13485, IMED, CEISO9001-ISO13485, IMED, CEISO9001-ISO13485, IMED, CEISO9001-ISO13485, IMED, CE
ISO9001-ISO13485, IMED, 

CEISO9001-ISO13485, IMED, CE

گارانتی

خدمات پس از فروش

مجوزها


