


Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores
Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos 
e funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade 
no manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador 
em sua busca constante pe lo  avanço c ient ífico.

Mini-Isolador Ventilife para Camundongos

Principais Vantagens e Características

- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.

Sistema de Ar

Saída de Ar

Entrada de Ar

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricado em malha de alta resistência. Sua 
estrutura foi projetada dentro das dimensões 
especificadas pelos mais importantes órgãos 
regulamentadores nacionais e internacionais. 
Com altura favorável  ao animal, permite fácil 
acesso ao alimento e impede a fuga de 
camundongos recém nascidos.

Aramado Ventilife para
Camundongos

Bebedouro para
Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com 
tampa em aço inox e anel de vedação em 
si l icone. O bebedouro Alesco possui 
capacidade de 400 ml, com alta durabilidade, 
também oferece praticidade aos usuários. 
Projetado para suportar finais de semana e 
feriados prolongados.

Localizado na parte superior do mini-isolador,
o Top Filter realiza a retenção de particulados,
tais como pelos, pó de maravalha e restos de 
ração. O Top Filter evita que esses particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do Rack
Ventilado. Por estar posicionado no topo do mini-
isolador, após o aramado, os animais não 
possuem acesso ao filtro.

Top Filter

Filtro Lavável Fácil para Trocar

Comprimento

Largura

Altura

Área de Piso

316 mm

215 mm

207 mm

451 cm²

Tampa em aço inox

Anel de vedação 
em silicone

Bebedouro em 
polisulfona

Bem-estar animal em
conformidade com a
legislação vigente.

Calha coletora

Peças de reposição a
pronta entrega e de 
fácil substituição.

Materiais de alta 
qualidade e 

durabilidade.

A L E S C O

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos;

- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e 
  durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,
  prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem 
  segurança e durabilidade;

- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito ‘‘placa de petri’’, 
  essencial para o isolamento;

- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você 
  precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;

- Possui bebedouro de 400 ml - posicionado na vertical, o que 
  oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de 
  vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas 
   vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais 
   e internacionais;

*

*

POLISULFO
NA

CAIXAS

100%

Disponíveis também em outros materiais



Comprimento

Largura

Altura

Área de Piso

385 mm

251 mm

240 mm

695 cm²

Disponíveis também em outros materiais

Filtro Lavável Fácil para Trocar

Localizado na parte superior do Mini-isolador,
o Top Filter realiza a retenção de particulados,
tais como pelos, pó de maravalha e restos de 
ração. O Top Filter evita que esses particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do Rack
Ventilado. Por estar posicionado no topo do 
Mini-isolador, após o Aramado, os animais não 
possuem acesso ao filtro.

Top Filter

Aramado em aço inoxidável para camundongos,
ou hamsters, fabricados em malha 6 mm de 
alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro 
das dimensões especificadas pelos mais importantes 
órgãos regulamentadores nacionais e internacionais. 
Com altura favorável  ao animal, permite fácil acesso 
ao alimento e impede a fuga de animais recém 
nascidos.

Aramado Ventilife Médio para 
Camundongos ou Hamsters

Aramado em aço inoxidável para ratos, fabricados em 
malha 8 mm de alta resistência. Sua estrutura foi 
projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais 
importantes órgãos regulamentadores nacionais e 
internacionais. Com altura favorável  ao animal, permite 
fácil acesso ao alimento e a água do bebedouro e impede 
a fuga de ratos recém nascidos.

Aramado Ventilife Médio 
para Ratos

Bebedouro para Camundongos,
Ratos ou Hamsters

Confeccionado 100% em polisulfona com 
tampa em aço inox e anel de vedação em 
silicone. O bebedouro Alesco possui capacidade 
de 550 ml, com alta durabilidade, também 
oferece praticidade aos usuários. Projetado 
para suportar finais de semana e feriados 
prolongados.

Tampa em aço inox

Anel de vedação 
em silicone

Bebedouro em 
polisulfona

Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores
Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos 
e funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no
manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador em 

Mini-Isolador Ventilife Médio

Principais Vantagens e Características

- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos, Ratos
  ou Hamsters;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e 
  durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,
  prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem 
  segurança e durabilidade;

- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito ‘‘placa de petri’’, 
  essencial para o isolamento;

- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você 
  precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;

- Possui bebedouro de 550 ml - posicionado na vertical, o que 
  oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de 
  vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas 
   vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais 
   e internacionais;

*

*

Ou

Bem-estar animal em
conformidade com a
legislação vigente.

Peças de reposição a
pronta entrega e de 
fácil substituição.

Materiais de alta 
qualidade e 

durabilidade.

A L E S C O

sua busca constante pelo avanço científico.

POLISULFO
NA

CAIXAS

100%



Comprimento

Largura

Altura

Área de Piso

497 mm

341 mm

265 mm

1154 cm²

Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores
Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos e 
funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no
manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador em 

Mini-Isolador Ventilife para Ratos

Principais Vantagens e Características

- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.

Bem-estar animal em
conformidade com a
legislação vigente.

Peças de reposição a
pronta entrega e de 
fácil substituição.

Materiais de alta 
qualidade e 

durabilidade.

A L E S C O

- Ideal para experimentação e criação de Ratos;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e 
  durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,
  prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem 
  segurança e durabilidade;

- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito ‘‘placa de petri’’, 
  essencial para o isolamento;

- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você 
  precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;

- Possui 2 bebedouros de 700 ml ;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas 
   vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais 
   e internacionais;

Filtro Lavável Fácil para Trocar

Localizado na parte superior do Mini-isolador,
o Top Filter realiza a retenção de particulados,
tais como pelos, pó de maravalha e restos de ração. 
Os Top Filters evitam que esses particulados entrem em 
contato com o sistema de ar do Rack Ventilado. 
Por estar posicionado no topo do Mini-isolador, após o 
Aramado, os animais não possuem acesso ao filtro.
O modelo de Mini-isolador para ratos possui 2 unidades 
de Top Filter.

Top Filter

Aramado em aço inoxidável para ratos, fabricado 
em malha 8 mm de alta resistência. Sua estrutura foi 
projetada dentro das dimensões especificadas pelos 
mais importantes órgãos regulamentadores nacionais 
e internacionais. Com altura favorável  ao animal, 
permite fácil acesso ao alimento e também a água do 

bebedouro e impede a fuga de ratos recém nascidos.

Aramado Ventilife 
para Ratos

Sistema de Ar

Tampa em aço inox

Anel de vedação 
em silicone

Bebedouro em 
polisulfona

Bebedouros para
Ratos

Confeccionados 100% em polisulfona com tampas 
em aço inox e anel de vedação em silicone. 
Os bebedouros Alesco possuem capacidade
de 700 ml/cada, com alta durabilidade, também 
oferecem praticidade aos usuários. Projetados para
suportar finais de semana e feriados prolongados.
O modelo de Mini-isolador para ratos possui 
2  un idades  de  Bebedouros  de  700  ml .

*

*

sua busca constante pelo avanço científico.

POLISULFO
NA

CAIXAS

100%



Comprimento

Largura

Altura

Área de Piso

427 mm

231 mm

170 mm

623 cm²

Mini-Isolador Ventilife para Camundongos Plus

Principais Vantagens e Características

- Proporciona ainda mais conforto e bem estar;

- Com seu piso mais alongado e consequentemente, sua maior
área, proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Confeccionadoem polisulfona, aliando funcionalidade e 
  durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,
  prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem 
  segurança e durabilidade;

- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você 
  precisa, sem necessidade de gastos extras.

- Autoclavável;

- Possui bebedouro de 350 ml - posicionado na vertical, o que 
  oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de 
  vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas 
   vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais 
   e internacionais;

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos; Aramado Ventilife Plus 
para Camundongos

Bebedouro para
Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com 
tampa em aço inox e anel de vedação em 
si l icone. O bebedouro Alesco possui 
capacidade de 350 ml, com alta durabilidade, 
também oferece praticidade aos usuários. 
Projetado para suportar finais de semana e 
feriados prolongados.

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricado em malha de alta resistência. Sua 
estrutura foi projetada dentro das dimensões 
especificadas pelos mais importantes órgãos 
regulamentadores nacionais e internacionais. 
Com altura favorável  ao animal, permite fácil 
acesso ao alimento e impede a fuga de 
camundongos recém nascidos.

Filtro Lavável Fácil para Trocar

Localizado na parte superior do Mini-isolador, o Top 
Filter realizam a retenção de particulados, tais como 
pelos, pó de maravalha e resto de ração. O Top Filter 
evita que esses particulados entrem em contato com 
o sistema de ar do Rack Ventilado. Por estar
posicionado no topo do Mini-isolador após o aramado,
os animais não possuem acesso ao filtro.

Top Filter*

Tampa em aço inox

Anel de vedação 
em silicone

Bebedouro em 
polisulfona

 Bem-Estar+

*

Bem-estar animal em
conformidade com a
legislação vigente.

Peças de reposição a
pronta entrega e de 
fácil substituição.

Materiais de alta 
qualidade e 

durabilidade.

A L E S C O

Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores
Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos e 
funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no
manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador em 
sua busca constante pelo avanço científico.

- Filtro sobre toda a caixa;
- Vedação de silicone em toda tampa.

Corpo mais alongado, propiciando 
mais bem-estar aos animais.

POLISULFO
NA

CAIXAS

100%



Comprimento

Largura

Altura

Área de Piso

450 mm

230 mm

200 mm

623 cm²

A Linha de Mini-isoladores DOMI foi projetada com alta tecnologia
para contribuir com o sucesso da pesquisa nacional. Com robustez
e funcionalidade, o mini-isolador DOMI oferece a opção de
insuflação e exaustão de ar pela parte superior do conjunto, sendo
mais um aliado do pesquisador em sua busca constante pelo

Mini-Isolador DOMI para Camundongos

avanço da ciência.

Principais Vantagens e Características

Aramado DOMI para 
Camundongos

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricado em malha de alta resistência. Sua 
estrutura foi projetada dentro das dimensões 
especificadas pelos mais importantes órgãos 
regulamentadores nacionais e internacionais. 
Com altura favorável  ao animal, permite fácil 
acesso ao alimento e impede a fuga de 
camundongos recém nascidos.

Filtro Lavável Fácil para Trocar

Top Filter*

Bebedouro para
Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com tampa em 
aço inox e anel de vedação em silicone. O bebedouro 
Alesco DOMI possui capacidade de 350 ml, com alta 
durabilidade, também oferece praticidade aos usuários. 
O Bebedouro DOMI é externo, o que facilita sua troca e 
auxilia no manejo diário do biotério.

Tampa em aço inox

Anel de vedação 
em silicone

Bebedouro em 
polisulfona

*
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EXTERNO

- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos;

- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e 
  durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,
  prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem 
  segurança e durabilidade;
- Facilidade na troca de componentes, Compre só o que você 
  precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;

- Possui bebedouro externo com capacidade de 350 ml – permite 
  ao usuário trocar o bebedouro sem abrir a caixa;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas 
   vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais 
   e internacionais;

Localizado na parte superior do mini-isolador,
o Top Filter realiza a retenção de particulados,
tais como pelos e pó de alimentos e/ou 
maravalha. O Top Filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do Rack
Ventilado. Sua localização no topo do mini-
isolador não permite o acesso dos animais.

Entrada e saída de ar na parte 
superior do Mini-isolador

Sistema de Ar DOMI

- Com seu piso mais alongado e consequentemente, sua maior 
  área, proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Abertura que garante a sobrevivência dos animais em eventuais 
  faltas de energia;
- Filtro sobre toda a caixa;
- Vedação de silicone em toda tampa;

- Dispensa o uso de válvulas.

POLISULFO
NA

CAIXAS

100%



Comprimento

Largura

Altura

Área de Piso

450 mm

230 mm

200 mm

623 cm²

Mini-Isolador ALN para Camundongos
Os Mini-isoladores da Linha ALN são confeccionados em ou 
polisulfona proporcionando maior durabilidade e precisão dimensional
após inúmeras autoclavagem. Com borracha de vedação em silicone
entre a tampa e a caixa, e válvulas na insuflação de ar passiva e
exaustão de ar ativa, o mini-isolador ALN é um ambiente hermético, que

 
propicia o trabalho com pressão 100% negativa.

Principais Vantagens e Características

- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.

- Ideal para experimentação de Camundongos;

- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e durabilidade;

- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,
  prolongando sua vida útil;

- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem
  segurança e durabilidade;

- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você 
  precisa, sem necessidade de gastos extras.

- Autoclavável;

- Possui bebedouro de 350 ml - posicionado na vertical, o que 
  oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de 
  vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas 
 vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores 
   nacionais e internacionais;

Aramado ALN para 
Camundongos

Aramado em aço inoxidável para camundongos, 
fabricado em malha de alta resistência. Sua 
estrutura foi projetada dentro das dimensões 
especificadas pelos mais importantes órgãos 
regulamentadores nacionais e internacionais. 
Com altura favorável  ao animal, permite fácil 
acesso ao alimento e impede a fuga de 
camundongos recém nascidos.

Filtro Lavável Fácil para Trocar

Localizado na parte superior do Mini-isolador,
os Top Filter realiza a retenção de particulados,
tais como pelos e pó de alimentos e/ou 
maravalha. O Top Filter evita que os particulados 
entrem em contato com o sistema de ar do Rack
Ventilado. Sua localização no topo do Mini-
isolador não permite o acesso dos animais.

Top Filter*

Bebedouro para
Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com 
tampa em aço inox e anel de vedação em 
si l icone. O bebedouro Alesco possui 
capacidade de 350 ml, com alta durabilidade, 
também oferece praticidade aos usuários.

*

Funciona exclusivamente em pressão 
negativa, a qual é controlada, em tempo 
real, por uma caixa de monitoramento e 
um Painel Alesco ALN Intelligent Control .

Sistema de Ar ALN

+Biocontenção 
+ Segurança

- Com seu piso mais alongado e consequentemente, sua maior 
  área, proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Todo Rack Ventilado ALN possui uma Caixa de Monitoramento, 
  na qual são feitos o controle e o monitoramento em tempo real 
  da pressão negativa no nível dos mini-isoladores;
- Filtro sobre toda a caixa;
- Vedação de silicone em toda tampa.

Tampa em aço inox

Anel de vedação 
em silicone

Bebedouro em 
polisulfona

POLISULFO
NA

CAIXAS

100%



Para o transporte de animais por curtos ou longos
períodos, essas caixas são confeccionadas dentro
dos padrões das companhias aéreas, e utilizadas
pelos principais centros de bioterismo do mundo.

- Produzidas em Polipropileno;

- Filtros para ventilação interna;
- Pontos de visualização na parte superior da caixa;
- Pontos de apoio na parte superior que permitem o
  empilhamento das caixas sem obstruir a ventilação
  dos animais transportados;
- Modelos para camundongos e ratos.

- Modelo para camundongos;
- Estrategicamente produzidos na cor vermelha,
  proporcionam aos animais uma sensação de 
   um ambiente escuro e seguro; 
- Sua transparência permite ao pesquisador a  
   observação do animal, tornando mais fácil e ágil
   as verificações diárias sem incomoda-lo; 
- Redução significativa nos níveis de estresse;
- Produzido 100% em Polisulfona, garantindo
   resistência e durabilidade;
- Produto autoclavável.

Ao seu lado, estamos sempre prontos para 
atendê-lo com rapidez. 

Utilizados nos mini-isoladores, os Porta-Etiquetas 
são ideais para a inserção das etiquetas de 
identificação animal e para a padronização dos 
biotérios e procedimentos diários.

- Sistema de encaixe por pressão EASY CLICK;
- Compatível com todos os mini-isoladores da marca 
   Alesco;
- Pode ser autoclavado;
- Confeccionados com um blend especial de 
   polímeros;
- Compatível com as etiquetas mais utilizadas no 
  mundo.

Caixas de Transporte Porta Etiquetas Enriquecimento Ambiental 

Resistente e autoclavável

 Bem-Estar+

®

Produto ideal para aprimorar o bem estar animal. 
Amplamente utilizado em programas de 
melhoramento comportamental.

- Podem ser autoclavadas ou Esterilizadas (consultar 
  manual do usuário);

Assistência técnica própria e especializada;
100% de peças em estoque, garantindo uma 
rápida reposição;



Não é indicado o uso de detergente do tipo alcalino para lavagem dos anéis de silicone dos bebedouros 
Alesco. Detergentes que possuem em sua base o componente “metassilicato de sódio” podem desgastar 
o silicone mais rapidamente e ocasionar danos ao material, causando ressecamento e diminuindo 
assim sua vida útil.

!
ATENÇÃO
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