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با هدف بومی سازی 1389کت زیست ابزار پژوهان در مرداد ماه شر
فناااوری هااای روز ددرااا در ووترااد و ویاااری سااازی فااراورده هااای   

ی از وشخرص پزشکی واسرس و فعاترت خود را جهات واامرب بخشا   
دراز آزمایشگاه های وشخرص پزشکی کشور آغاز دمود

ووان علمای و ویربام موسساان شارکت در  اوزه فراوردهاای وشخر ای        
موجب شد وا باا وادویب بردامام ای مادونء خای  هاای موجاود در باازار         

. شناسایی و راهکارهای مناسب جهت پاسخ بم آدها ارائم گردد

زیست ابزار پژوهان



محصوالت2



محصوالت3



عنوان 4



استفاده از نانو ذرات 5

دهیپاسخزمانکاهش❖

وشخرصدقتافزایش❖

باددکرفرتافزایش❖

شدهومامبهایکاهش❖

وامربهایریسککاهش❖



کیت های تشخیص سریع 6
Immunochromathography

اکانش  اساس ایب وست ها ایمنوکروماووگرافی می باشد یعنی بر مبناای و 

ی و های بسرار اخت اصی ماده مورد دظر با آدتای باادی مودوکلوداار حرا ا    

. ساختم می شودد

راری  وکنرک شناسایی مواد بم کمک آدتی باادی رو  مرساوم در ادادازه گ   

های کرفی و کمی می باشد و  رو  های زیادی از ایب وکنراک بهاره مای   

.گرردد
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❖Beta HCG

❖LH

❖FSH



محصوالت گروه هورمونی8
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❖ Morphine

❖ AMPHETAMINE

❖ METHAMPHETAMINE

❖ METHADONE

❖ THC



محصوالت تشخیص مخدر10



مخدرتشخیص انواع مواد محصوالت 11
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❖ HIV

❖ HCV

❖ SARS COVID-19 IgG,IgM
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❖ Troponin I
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عنوان 16
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شرکت های پخش عمده❖
پخش های مویرگی❖
داروخانه ها❖
فروشگاه های آنالین❖

کانال های توزیع و فروش



راه های ارتباطی

09124833595:موبایل

info@rima.co.ir:ایمیل

2165612062+:تلفن

hhtp://Rima.co.ir:وبسایت شرکت

Rimamask@:اینستاگرام

09900261606:واتساپ



Immunochromatographic assays
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➢Immunochromatographic assays,
also called lateral flow dipstick
immunoassay or simply strip tests.

➢They are a logical extension of the
technology used in latex agglutination
tests, the first of which was developed
in 1956 by Singer and Plotz.

23Introduction
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Principal of Immunochromatography

➢Principal of immunochromatography is the same as ELISA method, only
difference is in that immunological reaction is carried out on the
chromatographic paper by capillary action.

➢For this system, two kinds of specific antibodies against antigen are used.

➢One of the antibodies is immobilized on the chromatographic paper, and the
other is labeled with colloidal gold and infiltrated into sample pad.

➢An immunochromatographic unit is completed by attaching the sample pad
at the end of the membrane.
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Basic Components of Lateral flow test
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How they work
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