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Bovine Artificial Insemination Simulator
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Simulator with removable cervix, reproductive tract and
cow hide cover
Latex-free, shoulder-length gloves (100-pack)
AI barb-style gun
3 stages of corpus luteum development models
2 stages of fetal development models

Features:
Cow’s hindquarters and reproductive system to teach
proper AI techniques
Removable cow hide cover to train with or without visua
cues
Model fits on classroom tabletops and collapses for easy
storage
၂။

ေင် ဒ ါြုံစ ံနှ င် ့ေ င် ဒါစည် းေြေ်း ချေ် ြေျားေို ေျြ် ( ၂၀၀ဝိ /-)နှုေ ်းပေင့် နြေွေးပြေူနေးဆိ ုင ် ော

နဆးေေ္က သ ို လ် ၊ နငွေစာေင်းဌာေ၊ ၀၆၇-၃၄၁၆၆၅၈ သို့ ရုံးချေ်ိ ေေွေင်း ဆေ်သွေယ်ဝယ်ယူနိုင်ြါသည်။
ေနသးစိေ်သိေှိလိုနသာ ေချေ်ေလေ်ြေျားေို ေုေ်းေြေှေ် ၀၆၇-၃၄၁၆၅၂၆ သို့ ရုံးချေ်ိ ေေွေင်း
ဆေ်သွေယ်နြေးပြေေ်းနိုင်ြါန ောင်းနှင့်

အေည်အရသွေး သတ် ြှ တ ်ေ ျက် ြျားကိ ု

ေေ္က သ ို လ် ၏

website www.uvsyezin.edu.mm ေွေင် ေည့်ရှုနိုင်ြါန ောင်း န ေညာေြ်ြါသည်။

ေင်ဒါလေ်ခံနေးနှင့်စိစစ်နေးနော်ြေေီ
နြေွေးပြေူနေးဆိုငေ
် ာနဆးေေ္ကသိုလ်
နေဆင်း၊ နေယျာသီေိမြေို့ေယ်၊ နေပြည်နော်

စိုက်ပျုးရေး၊
ိ
ရြွေးမြူရေးနှင့်ဆည်ရမြာင်းဝန်ကကီးဌာန
ရြွေးမြူရေးဆိုငေ
် ာရဆးတက္ကသိုလ်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွေင် ရဆာင်ေွက်ြည့်
လုပ်ငန်းြျားအတွေက် တတိယအကကိြ် အိတ်ဖွေင့်တင်ဒါရေါ်ယူမေင်း
၁။

နေပြည် န ော် န ော င်စီ ေ ယ် န ပြေ၊

နေဆင်း၊

နြေွေးပြေူနေးဆိုင်ောနဆးေေ္ကသိုလ်၌

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနေးနှစ်ေွေင် နဆာင်ေွေ်ြေည့်နောေ်နော်ပြြါ လုြ်ငေ်းြေျားေို ပြေေ်ြောနိုငင
် ံသား
လုြ်ငေ်းေှင်ြေျားေား ပြေေ်ြောေျြ်နငွေပေင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဧပပီလ (၃)ေက်ရန့ (၁၆:၀၀) နာေီ
နောေ်ဆုံးထား၍ ေိေ်ေွေင့်ေင်ဒါြုံစံ ေင်သွေငး် ေေ် န ေညာေြ်ြါသည်2

Photometer allowed the analysis of sperm density for
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Artificial Insemination
compact, very precise photometer for the analysis of
sperm density
no dilution of semen samples required
display of semen concentration in million sperm/ml
calibration is automatically carried out for each
measurement
minimal maintenance and very easy cleaning
precision-engineered microcuvette is securely fixed in the
correct position
crocuvette serves concurrently as a pipette, test tube and
cuvette
Digital display: result in billions of sperm/ml.
Print out includes the following data:
sperm quality and quantity, volume of diluent required
and sperm per dose.
110 - 230 V/ 50 - 60 Hz.
Category:
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