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ინსემინატორის აღჭურვილობა
• ტანსაცმელი

• მაისური, ქურთუკი, წინსაფარი ან ქარსაცავი
• წინასწარ მოიმზადეთ გამოსაცვლელი ტანსაცმელი რაიმე სახის პრობლემის 

წარმოქმნისას
• დოზების მარაგი

• სათანადოდ დახურული რეზერვუარი სანდო თავსახურით
• არ აურიოთ გამანაყოფიერებელი სუბსტანციები «განკუთვნილი 

სხვებისათვის » და « განკუთვნილი საკუთარი ფერმისათვის »
• ადგილზე საჭირო აღჭურვილობა

• გამლღვობი, ან თერმოსი თერმომეტრით
• ხელ. განაყოფიერების პისტოლეტი(მინიმუმ 4) - პინცეტი – მაკრატელი
• დანაყოფებიანი საზომი

• სხვადასხვა მასალა
• სპირტი (ალკოჰოლი),სანათი, სამაგრი, ჯაგრისი

• გამოსაყენებელი მასალა
• Gaines (ემბრიონის გადასატანი ფუტლიარები), ხელთათმანები , ქაღალდის ხელსახოცები, საპოხი 

გელი, სადეზინფექციო ხსნარი
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ინსემინატორის აღჭურვილობა
• აღჭურვილობის ქონა:

მნიშვნელოვანი ელემენტი 
ინსემინატორისა და კომპანიის 
სახის აღსაქმელად

• აღჭურვილობის შემოწმება 
სამუშაოდ გასვლამდე:
ეს არის სამუშაოს ხარისხის 
დაზღვევა და ასევე, სტრესის 
თავიდან არიდება
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ტანსაცმელი
• ზედა, მოსაცმელი, წინსაფარი, ან ქარსაცავი
• იქონიეთ გამოსაცვლელი ტანსაცმელი 

მანქანაში ყოველი შემთხვევისთვის
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საჭირო დოზების შენახვა
• ფიქსაციის დაცვით და სახურავის ფიქსაციის სისტემით აღჭურვილი 

რეზერვუარი
• არ აურიოთ ერთმანეთში, ერთ ბოთლში,  «სხვისთვის 

განკუთვნილი » და «საკუთარი ფერმისთვის განკუთვნილი » სპერმა
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ადგილზე საჭირო აღჭურვილობა (1)
• დეკონჟელატორები ან თერმოსის 
ბოთლები თერმომეტრით
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ადგილზე საჭირო აღჭურვილობა (2)
• პისტოლეტი (მინიმუმ 4)
• პინცეტი
• მაკრატელი

• სკალიანი საზომი 
ბოთლში აზოტის დონის 
შესამოწმებლად
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სხვადასხვა აღჭურვილობა - სახმარი 
აღჭურვილობა

• სპირტის ბოთლი,
ჯიბის სანათი,
პინცეტი, ჯაგრისი.

• ხელთათმანები, ბახილები,
ქაღალდის ხელსახოცი,
საპოხი გელი, სადეზინფექციო 
საშუალება
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ჰიგიენა : სავალდებულოდ დასაცავი წესი
ავტომობილი
• ავტომობილის სიუფთავე = ინსემინატორისა და საწარმოს ბრენდის 

პირველი შთაბეჭდილება
• ის უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად ყველაზე მეტად სუფთა, რომ 

შესაძლებელი იყოს მასალის საუკეთესო და ჰიგიენურ პირობებში 
შენახვა

რეზერვუარი
• არ შეიცავს ჭუჭყს
• მტვრისგან გაწმინდეთ და
დეზინფექცია გაუკეთეთ
თვეში ერთხელ მაინც
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ჰიგიენა : სავალდებულოდ დასაცავი წესი
ტანსაცმელი და ბოტები

• საქმიანობა საკმაოდ სპეციფიკურია, 
ამიტომაც მოითხოვს სისუფთავის 
შენარჩუნებას

• გამოსაცვლელი ტანსაცმელი 
გათვალისწინებული უნდა იყოს

• ბოტები უნდა გასუფთავდეს, გაიწმინდოს 
ჯაგრისით და გაუკეთდეს დეზინფექცია 
შენობის დატოვებამდე
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მოსთხოვეთ ფერმერს სათლი და
გამოიყენეთ სისტემატურად შენობაში

შესვლამდე



ჰიგიენა : სავალდებულოდ დასაცავი წესი
აღჭურვილობა

• პინცეტი, მაკრატელი და პისტოლეტები 
რეგულარულად უნდა იყოს 
დეზინფიცირებული სპირტით

• ემბრიონების გადასატანი კონტეინერები 
უნდა ინახებოდეს მტვერისგან დაცულად

• გასალღვობი აპარატი ინახება სუფთად, 
წყალი იცვლება რეგულარულად და 
თავისთავად უნდა დაემატოს სადეზინფეციო 
ხსნარი
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