
Catálogo de Produtos - Mini-Isoladores



Fabricados em quatro modelos, a linha de Mini-isoladores 
Ventilife foi projetada com alta tecnologia para contribuir com 
o sucesso da pesquisa nacional . A l tamente robustos e 
funcionais, os Mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no 
manuseio e reposição além de serem fortes aliados do pesquisador em 
sua busca constante no avanço científico. 

Mini-Isolador Ventilife para Camundongos

Principais Vantagens e Características

Aramado Ventilife para
Camundongos

Altura

Comprimento

Largura

Área Piso

1

2

3

Para Camundongos

- Adequado para Camundongos;
- Filtro superior lavável e de fácil substituição;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, 
prolongando a vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável promovendo longa 
duração;
- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito "placa de petri", 
essencial para o isolamento;
- Suporte e filtros compatíveis com todos os modelos;
- Facilidade na troca de componentes, evitando gastos na compra 
de Mini-Isoladores completos;
- Autoclavável;
- Bebedouro de 400 ml - posicionado em pé, o que oferece mais 
espaço para os animais, menor possibilidade de vazamentos e uso 
total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas"Normativas do 
CONCEA" (Ed. 03) 
- Proporciona conforto e bem estar ao animal.
- Mini-isoladores confeccionados em polisulfona, aliando 
funcionalidade e durabilidade.

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricados em  malha 6mm de alta resistência. 
Sua estrutura foi projetado dentro das dimensões 
especificadas pelo CONCEA. Com altura favorável 
ao animal, permite fácil acesso ao alimento e 
impede a fuga de camundongos recém nascidos. 

207mm

316mm

215mm

451cm²

3

1
2

Bebedouro  para
Camundongos

Clique aqui e veja mais sobre este produto
Site Youtube

Disponíveis também em outros materiais
C A I X A S

Top Filter

Localizado na parte superior do mini-
isolador, o top filter realiza a retenção de 
particulados, tais como pelos e pó de 
alimentos/maravalha.
O top filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do 
Rack Ventilado.
Sua localização no topo do mini-isolador 
não permite o acesso dos animais.

Rack IVC para Camundongos 
(Versões: Ventilife e Basic)

Produtos Relacionados

Estantes Ventiladas 
(Versões: ES2 e Basic)

Sistema de Ar

Confeccionados 100% em polisulfona 
com tampa em aço inox, o bebedouro para 
camundongos Alesco  possui 400 ml e 
o ferece o  que há  de  melhor  em 
durabilidade e praticidade para biotérios. 
Projetado para suportar finais de semana e 
feriados prolongados.

Fácil para Trocar

Filtro Lavável 



Mini-Isolador Ventilife Médio

Principais Vantagens e Características

Aramado Ventilife Médio 
Camundongos

Aramado Ventilife Médio 
Ratos

240mm

385mm

251mm

695cm²

Altura

Comprimento

Largura

Área Piso

1

2

3

1 2

3

Para Camundongos 
e Ratos

- Adequado para Ratos ou Camundongos;
- Filtro superior lavável e de fácil substituição;
- Travas de segurança Safeclick que evitam a abertura 
acidental;
- Hastes internas que protegem contra deformações e 
impactos, prolongando a vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável de longa 
duração;
- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito 
"placa de petri", essencial para o isolamento;
- Suporte e filtros compatíveis com todos modelos
- Facilidade na troca de componentes, evitando gastos na 
compra de mini isoladores completos;
- Autoclavável;
- Bebedouro de 550 ml - posicionado em pé 
(com tampa de inox com furo) - que oferece mais espaço 
interno para os animais, menos possibilidade de vazamentos 
e uso total da sua capacidade;
- Proporciona conforto e bem estar ao animal, aliando  
funcionalidade e durabilidade;
- Mini-isoladores confeccionados em polisulfona.

Disponíveis também em outros materiais

Site Youtube

Produtos Relacionados: Rack IVC
para Camundongos e Ratos modelos:
Ventilife, Basic e Estantes Ventiladas.

A r a m a d o  e m  a ç o  i n o x i d á v e l  p a r a 
camundongos, fabricados em arame
malha 6mm de alta resistência, a sua 
estrutura foi projetado dentro das dimensões 
especificadas pelo CONCEA, em uma 
altura favorável ao animal, permitindo 
fácil acesso ao alimento e impedindo 
a fuga de camundongos recém nascidos. 

A r a m a d o  e m  a ç o  i n o x i d á v e l  p a r a 
camundongos, fabricados em arame
malha 8mm de alta resistência, a sua 
estrutura foi projetado dentro das dimensões 
especificadas pelo CONCEA, em uma 
altura favorável ao animal, permitindo 
fácil acesso ao alimento e impedindo 
a fuga de camundongos recém nascidos. 

Fabricados em quatro modelos, a linha de Mini-isoladores 
Ventilife foi projetada com alta tecnologia para contribuir com 
o sucesso da pesquisa nacional . A l tamente robustos e 
funcionais, os Mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no 
manuseio e reposição além de serem fortes aliados do pesquisador em 
sua busca constante no avanço científico. 

C A I X A S

Sistema de Ar

Confeccionados 100% em polisulfona 
com tampa em aço inox, o bebedouro 
para camundongos e ratos Alesco  
possui 550 ml e oferece o que há de 
melhor em durabilidade e praticidade 
para biotérios. Projetado para suportar 
finais de semana e feriados prolongados. 

Top Filter Bebedouro

Fácil para Trocar

Filtro Lavável 

Clique aqui e veja mais sobre este produto

O top filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do 
Rack Ventilado.
Sua localização no topo do mini-isolador 
não permite o acesso dos animais.

Localizado na parte superior do mini-
isolador, o top filter realiza a retenção de 
particulados, tais como pelos e pó de 
alimentos/maravalha.



Altura

Comprimento

Largura

Área Piso

1

2

3

Para Ratos

3

1 2

Site Youtube

265mm

497mm

341mm

1154cm²

Fabricados em quatro modelos, a linha de Mini-isoladores 
Ventilife foi projetada com alta tecnologia para contribuir com 
o sucesso da pesquisa nacional . A l tamente robustos e 
funcionais, os Mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no 
manuseio e reposição além de serem fortes aliados do pesquisador em 
sua busca constante no avanço científico. 

Mini-Isolador Ventilife para Ratos

Principais Vantagens e Características

Aramado Ventilife para
Ratos

- Adequado para Ratos;
- Filtro superior lavável e de fácil substituição;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, 
prolongando a vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável promovendo longa 
duração;
- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito "placa de petri", 
essencial para o isolamento;
- Suporte e filtros compatíveis com todos os modelos;
- Facilidade na troca de componentes, evitando gastos na compra 
de Mini-Isoladores completos;
- Autoclavável;
- 2 Bebedouros de 700 ml cada - em PSU modelo deitado
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas"Normativas do 
CONCEA" (Ed. 03) 
- Proporciona conforto e bem estar ao animal.
- Mini-isoladores confeccionados em polisulfona, aliando 
funcionalidade e durabilidade.

Aramado em aço inoxidável para Ratos, 
fabricados em  malha 8mm de alta resistência. 
Sua estrutura foi projetado dentro das dimensões 
especificadas pelo CONCEA. Com altura favorável 
ao animal, permite fácil acesso ao alimento e 
evita ferimentos na face. 

Bebedouro  para
Ratos

Disponíveis também em outros materiais

Top Filter

Rack IVC para Ratos
(Versões: Ventilife e Basic)

Produtos Relacionados

Estantes Ventiladas 
(Versões: ES2 e Basic)

Sistema de Ar

Confeccionados 100% em polisulfona 
com tampa em aço inox, os bebedouros 
para Ratos Alesco  possui 700 ml e oferece 
o que há de melhor em durabilidade e 
praticidade para biotérios. Projetado para 
suportar finais de semana e feriados 
prolongados. 

C A I X A S Fácil para Trocar

Filtro Lavável 

Clique aqui e veja mais sobre este produto

Localizado na parte superior do mini-
isolador, o top filter realiza a retenção de 
particulados, tais como pelos e pó de 
alimentos/maravalha.
O top filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do 
Rack Ventilado.
Sua localização no topo do mini-isolador 
não permite o acesso dos animais.



Altura

Comprimento

Largura

Área Piso

1

2

3

170mm

427mm

231mm

623cm²

3

1

2

Fabricados em quatro modelos, a linha de Mini-isoladores 
Ventilife foi projetada com alta tecnologia para contribuir com 
o sucesso da pesquisa nacional . A l tamente robustos e 
funcionais, os Mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no 
manuseio e reposição além de serem fortes aliados do pesquisador em 
sua busca constante no avanço científico. 

Mini-Isolador Ventilife para Camundongos Plus

Principais Vantagens e Características

Aramado Ventilife para
Camundongos

Para Camundongos

- 100% em polisulfona;
- Autoclavável 
- Com seu piso mais alongado e consequentemente, sua maior área, 
proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Anel de vedação em silicone;
- Trava de segurança safeclick que evitam a abertura acidental
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,
 prolongando a vida útil;
- Facilidade na troca de componentes, evitando gastos na compra de 
mini isoladores completos;
- Bebedouro de 350 ml - posicionado em pé (com tampa de inox
 com furo) - que oferece mais espaço interno para animais, menor 
possibilidade de vazamento e uso total da sua capacidade;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável de longa duração;
- Projetado dentro das dimensões especificadas no e-book 
"Normativas do CONCEA" (Ed. 03)  
- Proporciona conforto e bem estar ao animal, aliados à 
funcionalidade e durabilidade.

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricados em  malha 6mm de alta resistência. 
Sua estrutura foi projetado dentro das dimensões 
especificadas pelo CONCEA. Com altura favorável 
ao animal, permite fácil acesso ao alimento e 
impede a fuga de camundongos recém nascidos. 

Bebedouro  para
Camundongos

Site Youtube

Disponíveis também em outros materiais
C A I X A S

Top Filter

Rack IVC para Camundongos 
(Versões: Ventilife e Basic)

Produtos Relacionados

Estantes Ventiladas 
(Versões: ES2 e Basic)

Confeccionados 100% em polisulfona 
com tampa em aço inox, o bebedouro para 
camundongos Alesco  possui 350 ml e 
o ferece o  que há  de  melhor  em 
durabilidade e praticidade para biotérios. 
Projetado para suportar finais de semana e 
feriados prolongados. Não necessita 
reposição.

+
Corpo mais alongado melhorando o 

bem-estar dos animais.

Fácil para Trocar

Filtro Lavável 

Clique aqui e veja mais sobre este produto

O top filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do 
Rack Ventilado.
Sua localização no topo do mini-isolador 
não permite o acesso dos animais.

Localizado na parte superior do mini-
isolador, o top filter realiza a retenção de 
particulados, tais como pelos e pó de 
alimentos/maravalha.



Altura

Comprimento

Largura

Área Piso

1

2

3

200mm

450mm

230mm

623cm²

3

1

2

A linha de mini-isoladores DOMI foi projetada com alta tecnologia para 
contribuir com o sucesso da pesquisa nacional. Com robustez e 
funcionalidade, os mini-isoladores DOMI oferecem a opção de insuflação 
e exaustão de ar pela parte superior do conjunto, sendo mais um aliado 
do pesquisador em sua busca constante pelo avanço da ciência.

Mini-Isolador para Camundongos DOMI

Principais Vantagens e Características

Aramado DOMI para
Camundongos

Para Camundongos

- 100% em Polisulfona;
- Autoclavável;
- Anel de vedação em silicone;
- Abertura que garante a sobrevivência dos animais em eventuais 
faltas de energia;
- Filtro sobre toda a caixa;
- Dispensa o uso de válvulas;
- Com seu piso mais alongado e consequentemente, sua maior área, 
proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Alta densidade de animais por Rack IVC, sem comprometer o bem 
estar animal e o espaço físico dos biotérios e/ou laboratórios;
- Projetado dentro das dimensões especificadas no e-book 
"Normativas do CONCEA".

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricados em  malha 6mm de alta resistência. 
Sua estrutura foi projetado dentro das dimensões 
especificadas pelo CONCEA. Com altura favorável 
ao animal, permite fácil acesso ao alimento e 
impede a fuga de camundongos recém nascidos. 

Bebedouro  para
Camundongos

Site Youtube

Disponíveis também em outros materiais
C A I X A S

Top Filter

Rack IVC para Camundongos 
(Versões: DOMI)

Produtos Relacionados

Módulo de Troca 
(Versões: STD e Prime)

Sistema de Ar

Confeccionados 100% em polisulfona 
com tampa em aço inox, o bebedouro para 
camundongos Alesco  possui 350 ml e 
o ferece o  que há  de  melhor  em 
durabilidade e praticidade para biotérios. 
Projetado para suportar finais de semana e 
feriados prolongados. Não necessita 
reposição.

Módulo de Troca Módulo de Troca

Entrada e saída de ar na parte superior do
Mini-isolador

Fácil para Trocar

Filtro Lavável 

Clique aqui e veja mais sobre este produto

Sua localização no topo do mini-isolador 
não permite o acesso dos animais.

O top filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do 
Rack Ventilado.

Localizado na parte superior do mini-
isolador, o top filter realiza a retenção de 
particulados, tais como pelos e pó de 
alimentos/maravalha.



Altura

Comprimento

Largura

Área Piso

1

2

3

200mm

450mm

230mm

623cm²

3

1

2

Os mini-isoladores da Linha ALN são confeccionados em polieterimida,
 proporcionando maior durabilidade e precisão dimensional após inúmeras 
autoclavagens.
Com borracha de vedação de silicone entre a tampa e a caixa, e válvulas 
na insuflação de ar passiva e exaustão de ar ativa, o mini-isolador ALN é 
um ambiente hermético, que propicia o trabalho com pressão 100% 
negativa.
Com seu piso mais alongado e consequentemente sua maior área, 
proporciona alojamento médio de 7 camundongos adultos por mini-isolador 
e uma alta densidade de animais por equipamento, sem comprometer o 
bem estar animal e o espaço físico dos biotérios e/ou laboratórios.

Mini-Isolador para Camundongos ALN

Principais Vantagens e Características

Aramado ALN para
Camundongos

Para Camundongos

- Otimização dos espaços físicos;
- Salas sem odores, contaminantes e alérgenos;
- Significativa redução nos custos de sistemas de condicionamento 
de ar;
- Bem estar animal em conformidade com a legislação vigente.

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricados em  malha 6mm de alta resistência. 
Sua estrutura foi projetado dentro das dimensões 
especificadas pelo CONCEA. Com altura favorável 
ao animal, permite fácil acesso ao alimento e 
impede a fuga de camundongos recém nascidos. 

Bebedouro  para
Camundongos

Site Youtube

Top Filter

Rack IVC para Camundongos 
(Versões: ALN)

Produtos Relacionados

Sistema de Ar

Confeccionados 100% em polisulfona 
com tampa em aço inox, o bebedouro para 
camundongos Alesco  possui 350 ml e 
o ferece o  que há  de  melhor  em 
durabilidade e praticidade para biotérios. 
Projetado para suportar finais de semana e 
feriados prolongados. 

C A I X A S

Módulo de Troca 
(Versões: STD e Prime)

Módulo de Troca Módulo de Troca

Sistema de pressão negativa

Fácil para Trocar

Filtro Lavável 

Clique aqui e veja mais sobre este produto

O top filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do 
Rack Ventilado.

Localizado na parte superior do mini-
isolador, o top filter realiza a retenção de 
particulados, tais como pelos e pó de 
alimentos/maravalha.

Sua localização no topo do mini-isolador 
não permite o acesso dos animais.
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