
Od systemów przeznaczonych do oceny składu ciała i RTG, poprzez konwencjonalne klatki metabo-
liczne aż po wysokoprzepustowe systemy metaboliczne z szeroką gamą opcji pomiarowych. Wszyst-
kie prezentowane rozwiązania dedykowane są dla gryzoni, a także większych zwierząt. Oferujemy 
również sale kalorymetryczne przeznaczone dla ludzi.

Klatki metaboliczne zapewniają czyste i niezawodne 
środowisko do dokładnego monitorowania próbek. 
Oddzielają kał oraz mocz do specjalnych rurek na ze-
wnątrz klatki. Konstrukcja klatki zapobiega wypłuki-
waniu moczu i przedostawaniu się go do przewodu 
kałowego.

Wielowarstwowe systemy przeznaczone do obra-
zowania radiograficznego wraz z funkcjami oceny 
składu ciała oraz analizy gęstości mineralnej kości.

Parametr™ 3D i Supra:

• Dedykowany dla małych gryzoni

• Wielowarstwowe obrazowanie radiograficzne

• Możliwości obrazowania rentgenowskiego zarówno 
w 3D jak i w 2D

AUTOMATYCZNA KLATKA 
METABOLICZNA PHENOCAGE

• Czujniki wagowe określające ilość moczu  
i kału (według ilości i czasu)

• Dostępny opcjonalny, szybki zamrażalnik 
pozwalający na przechowywanie próbek do 
późniejszej analizy

• System jest częścią linii PhenoMaster  
– co daje możliwość dodania modułu 
kalorymetrii pośredniej, modułu aktywności 
ruchowej oraz innych

KONSTRUKCJA ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

KONSTRUKCJA 
POLIWĘGLANOWA
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POLYCARBONATE  
CONSTRUCTION

Metabolic cages

Metabolism

From x-ray systems to assess body composition and conventional 
metabolic cages to high troughput metabolic systems with wide 
range of measuring options. All presented solutions are dedicated 
for rodents and larger animals. We also provide calorimetry rooms 
for humans. 

STAINLESS STEEL  
CONSTRUCTION

AUTOMATED METABOLIC  
PHENOCAGE

• Weighing sensors quantify urine and feces 
by amount and time

• Optional high-speed freezing unit conserves 
the samples for later analysis

• Part of the PhenoMaster family – possibility 
to add indirect calorimetry module, motor 
activity module etc. 

Metabolic cages provide uncontaminated, reliable 
samples for accurate monitoring. They separate 
feces and urine into tubes outside the cage. Its de-
sign prevents urine from washing over and entering 
the feces tube.

Multislice radiography imaging systems  
with functions of body composition and bone 
mineral density analysis.

Parameter™ 3D and Supra

• Dedicated for small rodents

• Multislice radiography imaging

• X-ray, 3D and 2D  
imaging capabilities

tomosynthesis systems

Systemy tomosyntezy

Klatki metaboliczne

Parameter™ 3D oraz Supra
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• Charakterystyka zwierząt doświadczalnych w kontrolowanych 
warunkach w klatkach bytowych

• Eliminacja błędów pomiarowych ze względu na czynnik ludzki oraz 
standaryzacja środowiska

• Fenotypowanie wysokiej przepustowości dzięki równoległej pracy na 
dużej liczbie klatek

• Kontrola dostępu do żywności oraz płynów, a także monitorowanie wagi
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• Moduły opcjonalne: pomiary gazów oddechowych oraz respirometria  
– kalorymetria pośrednia

• Moduł PhenoMaster

• Wysoce precyzyjna ocena kalorymetrii wysiłkowej zarówno 
u szczurów jak i u myszy

• Szczelna komora zapewniająca wysoką dokładność respirometrii

• Regulowany opór, który umożliwia ocenę wpływu różnorodnych 
obciążeń mechanicznych na ćwiczenia, fizjologię mięśni czy 
metabolizm zwierzęcia

• Tryb typu PULL & PUSH (do badań 
konwencjonalnych lub testów hipoksji/
izoksji)

• Automatyczna kalibracja, która zapewnia 
stałą dokładność czujnika przed 
rozpoczęciem eksperymentu

• Eliminacja zmiennego wpływu wody 
za pomocą fizycznego osuszacza gazu 
opartego na technologii Peltiera

• Opcjonalny moduł ClimateBoard 
umożliwiający stałe monitorowanie 
temperatury oraz wilgotności w klatce 
domowej

PhenoMaster – platforma 

CaloSys – zautomatyzowana, pośrednia kalorymetria gazowa
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metaboliczna oraz fenotypowa 

PhenoMaster został zaprojektowany w taki sposób, aby można 
go było elastycznie dostosowywać do konkretnej dziedziny ba-
dań, a także do indywidualnych potrzeb naukowych, zapewnia-
jąc możliwość dołączenia dodatkowych modułów, w przypadku 
modyfikacji kierunku badań.

Moduł CaloSys PhenoMaster mierzy zużycie tlenu przez 
zwierzę, a także produkcję dwutlenku węgla w celu 
obliczenia kluczowych parametrów metabolicznych, 
w tym współczynnika wymiany oddechowej (RER) i wy-
datku energetycznego (EE). Wyspecjalizowane czujniki 
izotopowe, takie jak 13C, mogą być wykorzystane do 
pomiaru danego substratu (np. katabolizm tłuszczów 
vs. katabolizm węglowodanów).

• System może być używany w różnych kombinacjach oraz modu-
łach wraz z klatką domową wyposażoną w narzędzia wzbogaca-
jące, które zapewniają maksymalny dobrostan zwierząt

• CaloSys może być połączony z systemami CaloThreadmill lub 
CaloWheel służącymi do kalorymetrii wysiłkowej, jak również 
z modułem klatki metabolicznej PhenoCage

CALOWHEELS
STANDARDOWE I DOBROWOLNE KOŁA OBROTOWE

KOMORY KALORYMETRYCZNE

• 24-godzinny pomiar wydatku energetycznego

• Całkowity wydatek energetyczny

• Tempo metabolizmu podczas snu

• Wydatek energetyczny w trakcie aktywności fizycznej

CALOTHREADMILL
RESPIROMETRIA WYSIŁKOWA


