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 پنس سر کج

 :معرفی اجمالی 

این پنس فلزی یه پنس آزمایشگاهی بوده که طولی برابر یک وجب دست دارد و میتوان از آن بصورت چند منظوره استفاده 

نمود

هم باعث آلوده شدن جابجا نمودن نمونه های آزمایشگاهی با دست خالی عالوه بر اینکه برای نمونه های کوچک سخت میباشد 

 میتواند کارگشا واقع شودپنس فلزینمونه شما میشود که در اینجا ابزاری بنام

وسیله ای پرکاربرد می باشد که جهت برداشتن وسایل و یا نمونه هایی که داغ هستند و یا نباید با دست   پنس سرکج آزمایشگاهی
 تماس داشته باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

 و بررسی نقد 

ها ها نیاز به استفاده از پنس است. پنسداری برخی لوازم آزمایشگاهی به خصوص لوازم کوچک و کار با آنبه منظور بلندکردن، نگه

گردندها و ابعاد مختلف عرضه میدر شکل

 

ویژگی ها

فلزیجنس

منحنی شکل و با نوک تیزمشخصات ظاهری

میلی مترطول

 میلی متراندازه نوک پنس
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پنس سر کج کاربرد

وسیله ای پرکاربرد می باشد که جهت برداشتن وسایل و یا نمونه هایی که داغ هستند و یا نباید با دست   پنس سرکج آزمایشگاهی
در به برداشتن جسمی بسیار کوچک نیسنتد و تماس داشته باشند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در جایی که انگشتان دست قا

این وسیله در مکان های متفاوتی از جمله آزمایشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی، صنایع مختلف به کار می   یا نمونه باید برای

رود

ی باالیی دارند، باشد. جنس این وسیله می تواند از فوالد زنگ نزن، تیتانیوم و یا فوالدهای خاصی که مقاومت به کرنش یا خستگ

از لحاظ شکل نیز این  می تواند بزرگ یا کوچک باشد.  سایز آنها فوالدهای زنگ نزن، از واکنش با سایر مواد جلوگیری می کند.

پنس ها دارای دونوع سرصاف و سرکج می باشد. که هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند

باشد اما به صورت کلی از جنس دائمی آن استفاده می شود که در مراکز بهداشتی و  این وسیله دارای جنس یکبار مصرف نیز می

یا در مکان هایی که استریل بودن وسایل دارای اهمیت است قابلیت استریل کردن آن وجود دارد
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