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ICO
Incubadora de CO2 

Estéril.
Seguro.

Comprovado.

trust the best
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Incubadora de CO2 ICO 

IDEAL PARA FERTILIZAÇÃO IN VITRO, BIOSSÍNTESE, CULTIVO DE CÉLULAS.
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Diferença no tempo de recuperação 
entre controle de umidade passivo e 
ativo (ICO105)
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Umidificação ativa via gerador 
de vapor

Umidificação via bandeja 
de água

10 minutos

38 minutos

Tamanhos dos modelos: 50, 105, 150, 240
Faixas de ajuste de temperatura: +18 a +50 °C | Faixas de ajuste de umidade: 40 a 97 % rh (opção K7)
Faixas de ajuste CO2: 0 a 20 % | Faixas de ajuste O2: 1 a 20 % (opção T6)

Estéril em 60 minutos 
a 180 °C.  

Estável a longo 
prazo e replicável.

Disponível como 
dispositivo médico.

Distribuição perfeita da 
temperatura, umidade e CO2.

A facilidade de uso poupa tempo para o essencial

Tanto através do ControlCOCKPIT opcionalmente disponível com tampão de bateria como através do software Atmo-
CONTROL, o ajuste dos parâmetros é um prazer intuitivo, e as diversas funções de alarme e monitoramento dão uma 
sensação de segurança mesmo ao fim do expediente. Graças aos cantos arredondados e ao interior profundo, nada se 
interpõe no caminho de uma limpeza fácil e completa. Com a ajuda do programa de esterilização, todo o interior, inclu-
indo todas as fixações e sensores, pode ser esterilizado a 180 °C em 60 minutos. 

O controle faz a diferença  

O controle preciso da temperatura e umidade é uma necessidade 
para o cultivo seguro da célula: ele leva o instrumento à tempera-
tura definida em pouco tempo e garante tempos curtos de recu-
peração após a abertura da porta. O aquecimento do interior em 
todos os seis lados e o controle preciso da umidade evitam a for-
mação descontrolada de condensação e proporcionam a máxima 
proteção para culturas de células e tecidos. A ventilação interior 
sem turbulência garante uma atmosfera consistentemente homo-
gênea.

Incubadora de CO2 ICOmed como dispositivo médico

A incubadora de CO2 Memmert ICOmed é classificada como um dispositivo médico classe IIa. É utilizado para gerar e 
manter condições ambientais constantes para a área de aplicação da fertilização in vitro (FIV), em particular para a 
incubação de oócitos, espermatozóides e zigotos, em recipientes destinados à aplicação da FIV, bem como para a ex-
pressão gênica, biossíntese de RNA e proteínas.


