
Estéril. Seguro. Comprovado.



ICO | O PROCESSO DE REPRODUÇÃO IDEAL

1. Distribuição ótima de temperature
2. Umidade Relativa ideal
3. Concentração ideal de CO2

Crescimento de Células ideal



ICO | O QUE CARACTERIZA UMA ÓTIMA
INCUBADORA DE CO2?

Consistência e estabilidade de temperatura em toda a câmara.
• Aquecimento direto nos seis lados com jaqueta isolante.
• Porta de vidro interna aquecida e vedações da porta.

Tempos de aquecimento rápido e tempos de recuperação curtos após a 
abertura da porta.
A temperatura ideal de reprodução é igual à temperatura do corpo 
humano de 37 ° C.



ICO | O QUE CARACTERIZA UMA ÓTIMA
INCUBADORA DE CO2?

Obtenção e garantia rápida de umidade relativa, bem como evitar condensação descontrolada.
• Para evitar que as culturas sequem, a umidade relativa deve ser idealmente acima de 80 %.
• Se também precisa ser investigado, qual influência, por exemplo, infecções têm no balanço de água, a 

umidade relativa deve ser ativamente controlável.



ICO | O QUE CARACTERIZA UMA ÓTIMA
INCUBADORA DE CO2?

Concentração contínua de CO2 e, portanto, manutenção do 
valor ideal de pH fisiológico.
• As soluções tampão são adicionadas à grande maioria 

dos meios nutritivos. A gaseificação simultânea com CO2
mantém o valor do pH no meio, o que é importante para 
as reações bioquímicas na célula.

• Dependendo do meio cultural, o valor de CO2 está entre 
5 e 10 %.

A faixa de pH ideal para o crescimento de células de 
mamíferos está entre 7,2 e 7,4. A escolha do meio de 
cultura celular influencia qual concentração de CO2 é 
necessária para obter esta faixa de pH.



Tamanhos de modelos / descrições de artigos 50 105 150 240
Faixa de temperatura de trabalho(°C) Ao menos 5 acima de ambiente até +50
Ajuste da faixa de temperatura (°C) +18 até +50
Ajuste da faixa de temperatura com umidade ativa(% UR) (com opcional K7) 40 até97 e UR-off
Ajuste da faixa de CO2 (% CO2) 0 até 20
Ajuste da faixa de O2 (% O2) (com opcional T6) 1 até 20
Temperature uniformity in chamber at +37 °C ± 0,3 K 
Temperature variation in time at +37 °C ± 0,1 K



ICO | DISPOSITIVO MÉDICO ICOmed

Todos os dispositivos médicos estão sujeitos à garantia de qualidade consistente e contínua durante a 
fabricação e operação. 
• Certificado de acordo com ISO 13485.
• Certificado de acordo com ISO 9001.
• Memmert distribui dispositivos médicos da classe IIa de acordo com MDD 93/42 / EWG até 26 de 

maio de 2024 de acordo com as disposições transitórias até (UE) 2017/745 - artigo 120 (2).

Finalidade pretendida: O aparelho destina-se à criação e manutenção de condições ambientais 
constantes para aplicação no campo da fertilização in vitro (FIV).
O objetivo pretendido completo e detalhado pode ser encontrado em:
www.memmert.com/medical-devices/intended-use/.



Prateleiras de aço inoxidável
Bandeja de água de aço inoxidável
Kit de conexão para CO2

Programa de esterilização (incluindo todos os sensores internos):
60 minutos a +180 °C
Porta interna de vidro aquecida
Alarme visível e sonoro em caso de exceder / fracassar parâmetros
individualmente selecionáveis: temperatura, CO2,
O2 (com opcional T6), umidade (com opcional K7)

ICO | CONFIGURAÇÃO PADRÃO



ICO | OPÇÕES E ACESSÓRIOS

• C2 ControlCOCKPIT protegido por bateria
• T1 duas conexões de gás com conectores de liberação rápida para troca

automática de cilindros de gás
• T2 interior eletropolido
• K7 controle de microprocessador ativo para umidificação
• T6 Controle da concentração de oxigênio pela entrada de N2; faixa de

configuração 1-20 % O2; definição de precisão de 0,1 % (requer opcional K7).
Incl. conjunto de conexão N2.

• K6 sensor capacitivo de umidade para medir e exibir a umidade relativa
• K4 porta de vidro interna aquecida com portas de vidro divisórias
• C3/ C4 MobileAlert
• B49800 Filtro HEPA para câmara, classe 14 de acordo com EN 1822
• B39698 Filtro HEPA conjunto com 3 pçs



ICO | LIMITAÇÃO DE UMIDADE PASSIVA

• O ar dentro da câmara é hidratado através da evaporação de água a 
partir de uma bandeja.

• A umidade é limitada a 93 % rh (± 2,5% rh) através de um elemento 
Peltier posicionado na parede posterior, mantendo a temperatura 
ligeiramente abaixo do ponto de orvalho.

• Assim, a condensação é gerada de forma direcionada. O 
condensado flui de volta para a bandeja de água através de uma 
borda de borracha e o processo de evaporação começa novamente.

• Sensor de umidade opcional (opcional K6) para medir a limitação de 
umidade.



ICO | CONTROLE ATIVO DA UMIDADE

O tempo de subida da umidade, bem como o tempo de 
recuperação após a abertura da porta, são significativamente 
menores do que com a limitação de umidade passiva.
• Controle digital da umidade (opcional K7).
• Controle permanente e feedback via dados de medição do 

sensor de umidade capacitivo integrado.
• A desumidificação interna é obtida pelo fornecimento de ar 

fresco medido por meio de um filtro estéril.



ICO | CONTROLE ATIVO DE UMIDADE



ICO | DESUMIDIFICAÇÃO POR BOMBA DE AR FRESCO

Bomba ativada transporta ar fresco 
através de um filtro estéril para o 
interior, reduzindo a umidade relativa.



ICO | APPLICAÇÕES

• Realização de bioensaios
• Reprodução de anaeróbios (Com módulo de O2)
• Garantia de qualidade de água potável
• Cultivo de células na pesquisa de células-tronco
• Experimentos de expressão gênica
• Fertilização in vitro


