
„CENTROWET – CEZAL” Spółka z o.o. 
z siedzibą: 60-543 Poznań, ulica Dąbrowskiego 133/135,  
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Mieszadło ML 100  

Przeznaczone do mieszania krwi, surowicy, płynów ustrojowych, ulęgających sedymentacji, 

znajdujących się we wszelkiego rodzaju pojemnikach, probówkach i naczynkach o różnej średnicy i 
wysokości. Mieszadło charakteryzuje się bardzo cichą pracą i jest dostosowane do ciągłej, nawet 
całodobowej pracy. Znajdują zastosowanie w laboratoriach medycznych i naukowych, do badań 
dyżurowych, na blokach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej.  

Proste i niezawodne urządzenie, zapewniające bezproblemowa i długotrwałą prace. Silnik 
synchroniczny steruje procesem mieszania i zapewnia dokładność oraz powtarzalność wyników. 
Urządzenie można stosować do mieszania cieczy w całym szeregu probówek od 0,5ml do 50ml 
 
 

Ruch uchylny w jednej płaszczyźnie. 
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Mieszadło ML 40  

Przeznaczone do mieszania krwi, surowicy, płynów ustrojowych, ulęgających sedymentacji, 

znajdujących się we wszelkiego rodzaju pojemnikach, probówkach i naczynkach o różnej średnicy i 
wysokości. Mieszadło charakteryzuje się bardzo cichą pracą i jest dostosowane do ciągłej, nawet 
całodobowej pracy. Znajdują zastosowanie w laboratoriach medycznych i naukowych, do badań 
dyżurowych, na blokach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej.  
 

Proste i niezawodne urządzenie, zapewniające bezproblemowa i długotrwałą prace. Silnik 
synchroniczny steruje procesem mieszania i zapewnia dokładność oraz powtarzalność wyników. 
Urządzenie można stosować do mieszania cieczy w całym szeregu probówek od 0,5ml do 50ml.jest to 
możliwe dzięki wymiennym szynom :  

do probówek o średnicy 8-11 mm.  
do probówek o średnicy 11-13 mm.  
do probówek o średnicy 13-15 mm.  
 

Ruch obrotowy stojaka w jednej płaszczyźnie. 
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Mieszadło AM 2  

Przeznaczone do mieszania krwi, surowicy, płynów ustrojowych, ulęgających sedymentacji, 

znajdujących się we wszelkiego rodzaju pojemnikach, probówkach i naczynkach o różnej średnicy i 
wysokości. Mieszadło charakteryzuje się bardzo cichą pracą i jest dostosowane do ciągłej, nawet 
całodobowej pracy. Znajdują zastosowanie w laboratoriach medycznych i naukowych, do badań 

dyżurowych, na blokach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej.  

Konstrukcja mieszadła umożliwia mieszanie krwi w trzech płaszczyznach.  Mieszanie  
odbywa sie w naczyniach cylindrycznych o średnicy 8-30mm. Proces mieszania nie  

powoduje ubocznych efektów w postaci uszkodzenia elementów morfotycznych. Użycie  
mieszadła jest warunkiem uzyskana wiarygodnych wyników w pomiarach hematologicznych  

Ruch mieszadła przedstawiają strzałki. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              

 


