


معرفی شرکت :
ش��رکت آرکاژن در س��ال 1388 با نام رس��می آرکا تجارت نوید ایرانیان با تکیه بر خداوند متعال و تالش گروه جوان و 

پویا، فعالیت خود را در زمینه ی اصالح نژاد و فروش اسپرم دام آغاز نمود. 

ای��ن ش��رکت در موازات ب��ا پیگیری هدف اصلی خود که تمرکز برروی ژنتیک و اصالح نژاد گله ها می باش��د، از س��ال 

1390 ب��ه منظور تامین نیازهای مش��تریان خود اقدام به تولید برخی از تجهیزات دامپروری همانند دس��تگاه ذوب 

اس��پرم، تفنگ تلقیح مصنوعی، انواع غالف های تلقیح مصنوعی، دس��تکش دامپزش��کی و فیلتر دس��تگاه های 

شیردوشی و... با نام تجاری Vetone نموده است.

پس از گذش��ت یک دهه از آغاز فعالیت ش��رکت آرکاژن، این مجموعه توانس��ته اس��ت تا جایگاه مناسبی در صنعت 

دامپروری کشور برای خود ایجاد کرده و با همکاری مهندسان داخلی کشور، برای اولین بار در ایران موفق به تولید 

تفنگ تلقیح مصنوعی دام Vetone Plus  )وت وان پالس( و فیلترهای شیر دوشی آنتی باکتریال با دستگاه های 

پیشرفته ایرانی گردد.

ما باور داریم :

را محص��والت  و  خدم��ات  بهتری��ن  توانی��م  م��ی  خ��ود،  تخصص��ی  و  علم��ی  س��طح  بروزرس��انی  ب��ا  ک��ه 

به این صنعت ارایه نماییم.

تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره وت وان  )گاوی و گوسفندی(

)Vetone Artificial Insemination Gun (
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تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره Vetone  وسیله ای است جهت انتقال اسپرم از داخل پایوت به داخل یا دهانه 

رحم حیوانات، در دو مدل :

تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره وت وان )غالف بدون چاک(

تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره وت وان پالس+  )غالف بدون چاک و چاکدار( 

ویژگی های تفنگ تلقیح مصنوعی :

• ساخته شده از آلیاژ درجه یک و آزمایش شده به منظور استحکام بیشتر )کیفیت باالتر از محصوالت وارداتی(

• اتصال سریع و جدا نمودن آسانتر غالف از سرنگ در مقایسه با دیگر سرنگ ها

• طراحی منحصر به فرد بر اساس سایز جدیدترین سرنگ های دنیا 

0/25mm 0/5  وmm قابل استفاده برای هر دو نوع پایوت •

• تضمین کیفیت

• سبک و مقاوم

 جدید
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VETONE )دستکش دامپزشکی )مامایی فیلتر دستگاه شیردوش

فیلتر ش��یر به وسیله بافت بخصوص تشکیل دهنده آن با ایجاد موانع فیزیکی متخلخل جداسازی ترکیبات جامد 

از شیر خام را امکان پذیر می سازد . به این صورت که فشار وارده توسط پمپ شیر سبب خروج شیر از بافت متخلخل 

فیلتر و باقی ماندن و چس��بیدن ضایعات و جامدات به فیلتر و عدم عبور آنها میگردد . با این حال جنس این فیلتر 

ها به گونه ای است که ضمن پاکسازی شیر هیچ گونه مواد اضافی و آالینده دیگر به شیر اضافه نمی کنند.

فیلتر از پارچه مخصوص و جهت عبور مایعات طراحی و تولید ش��ده است و نیاز همه دستگاه های شیردوش برای 

عبور سریع شیر را فراهم می نماید.

ویژگی های فیلترهای شیردوشی :

• عملکرد باال

• آنتی باکتریال

• استفاده از مواد اولیه باکیفیت

• قابلیت فیلتر کردن بسیار خوب شیر

• جریان مناسب شیر از بافت فیلتر 

• باال بودن زمان استفاده از فیلتر در هر وعده شیردوشی

با توجه به اهمیت رعایت بهداشت در دامداری ها و باال بودن هزینه های درمان، دامداران تمام تالش خود را برای 

پیشگیری از بیمار شدن دام، انجام می دهند. 

یک��ی از ابزاره��ای م��ورد نی��از ب��رای رعایت بهداش��ت، دس��تکش م��ی باش��د که کم��ک بزرگی ب��ه رعایت بهداش��ت

گله می کند.

ویژگی های دستکش دامپزشکی  :

• بلند و مناسب  برای دست دامپزشکان و تکنسین ها

• بدون ایجاد حساسیت و خراش روی سطح واژن گاو

• قابل استفاده در تمام امور دامپزشکی

• انعطاف پذیری و دوخت پذیری باال

• مصرف آسان و بهداشتی

• نرمی و لطافت مطلوب

• نازک و مقاوم

ارزیابی فیلترشیردوشی:

• حفظ مقاومت در زمان خیس بودن.

• بافت متخلخل یکسان 

• دوخت محکم

• حفظ ابعاد در روند کار
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غالف تلقیح مصنوعی چیست؟

غالف تلقیح مصنوعی روکش��ی است جهت استریل نگه داشتن تفنگ تلقیح مصنوعی که در زمان عملیات تلقیح 

مصنوعی دام های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

غالف تلقیح مصنوعی عالوه بر اینکه باعث ثابت نگه داشتن پایوت و انتقال بهتر اسپرم می شود، از ورود آلودگی 

به داخل رحم نیز جلوگیری می کند.

ویژگی های غالف تلقیح مصنوعی :

• تولید شده با مواد اولیه باکیفیت

• طراحی استاندارد و انعطاف پذیری مناسب

• کیفیت باال و افزایش ضریب باروری با کاهش احتمال عفونت رحمی

• شفافیت زیاد و راحتی خواندن جزئیات پایوت اسپرم بعد از تلقیح

• مناسب برای انواع تفنگ های تلقیح مصنوعی دومنظوره و تک منظوره

• عدم آسیب به دیواره واژن در زمان ورود 

• بسته بندی کامال بهداشتی برای جلوگیری از ورود آلودگی

غالف تلقیح مصنوعی دام )گاوی و گوسفندی(




