


Bem-Estar Animal

Vista Lateral

Comedouros e Bebedouros

Tubos de Coleta 
Individuais 

Gaiola Metabólica
A Gaiola Metabólica para camundongos Alesco 
realiza a separação das fezes e da urina por meio 
de um design exclusivo que conta com um funil de 
separação e uma esteira de coleta confeccionados 
em aço inox.

Conta com comedouro e bebedouro removíveis e 
de fácil acesso. O sistema de coleta possui tubos 
coletores e partes removíveis, facilitando também 
o acesso e a limpeza.

Construída em Acrílico de alta resistência e transparente,

aço inoxidável e alumínio; 
Cúpula de contenção em acrílico transparente, que 

permite a visualização do comportamento do animal 

pelo operador;

Bebedouro graduado, montado na vertical com coletor

também graduado montado abaixo, medindo a sobra de

água e a quantidade consumida;

Comedouro com acesso restrito à cabeça do animal com

coletor de resíduos montado abaixo, medindo o que o 

animal comeu e as sobras de ração geradas;   

Esteira exclusiva, em aço inox, para separação das fezes

e da urina, com 100% de eficácia e fácil acesso para limpeza; 

Tubos coletores de fezes e urina de fácil acesso e remoção;

Funil de alumínio de baixa aderência e ângulo agudo para 

evitar a deposição de fezes; 

Grade em aço inox ao nível dos animais;

Equipamento totalmente desmontável para limpeza;

Suporte de sustentação em aço inox incluso nas gaiolas 

individuais.

Equipamento para
Análise.

Características do Equipamento

Conta com toda garantia 
Alesco e com o suporte 

pós-venda.

A L E S C O

Com uma área de piso superior à área 
recomendada pelos guias de bem-estar animal, 
a Gaiola Metabólica da Alesco foi confeccionada 
pensando também no bem-estar animal.

Idealizados para facilitar o acesso do animal e para 
dar ao responsável total controle das quan�dades 
oferecidas, consumidas e desperdiçadas.

O Equipamento conta com quatro tubos de 
coleta individuais e graduados. Dois tubos 
coletam os resíduos de água e ração que 
acabam caindo durante o consumo do animal.

Outros dois tubos coletam a urina e as fezes 
SEPARADAMENTE.

Cúpula de Acrílico

Funil de Separação

Tubos coletores de 
Urina e Fezes

Esteira de Separação 
Exclusiva Alesco

OBS.: As Gaiolas podem ser adquiridas separadamente 
ou em Racks com mais unidades. Consulte nosso setor 
de vendas.

O comedouro possui um acessório que permite a 
u�lização de todos os �pos de ração disponíveis no 
mercado, das pele�zadas às rações em pó.

 Bem Estar+



Gaiola Metabólica

Produto Comprimento Largura Altura Peso

Gaiola Metabólica 320mm 280mm 700mm 4,58 Kg

Kg

Área de piso

432cm²

Kg

O sistema foi inteiramente projetado para se obter o máximo em 
bem-estar animal e eficiência na coleta de amostras.

A Gaiola Metabólica para camundongos Alesco separa com 
com eficiência as fezes e a urina através de um design especial 
de funil e esteira de separação.

Cúpula em acrílico de 
alta resistência

Bebedouro graduado com 
coletor para sobras

Comedouro para rações 
peletizadas e/ou em pó

Trava de segurança 
de fácil liberação

Esteira de separação com 
design exclusivo Alesco

Coletores individuais de 
fezes, urina e sobras

Coletores para mensurar sobras
de água e ração
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