Máy phân tích sinh hóa
hoàn toàn tự động, Truy cập ngẫu nhiên

Đơn giản trong việc tự động hóa

Khay hóa chất
•
•
•
•

26 vị trí mở
13 vị trí cho lọ hóa chất 10 ml
13 vị trí cho lọ hóa chất 30 ml
Khay hóa chất được làm lạnh với nhiệt độ 10 ~ 15°C

Kim hút hóa chất
•
•
•

Thể tích hút hóa chất 5 ~ 500 µL
Kim được phủ lớp bảo vệ chống dính, tích hợp hệ
thống làm ấm, cảm biến mức nước
Vệ sinh kim hút: Tự động vệ sinh bên trong và ngoài

Khay mẫu
•
•
•

26 vị trí mở cho mẫu/standard/calibrator/control
Có thể sử dụng trực tiếp ống nghiệm hoặc cúp
Chế độ chạy mẫu cấp cứu

Kim hút mẫu
•
•
•
•

Thể tích hút mẫu: 3 ~ 50 µl
Kim được phủ lớp bảo vệ chống dính, tích hợp cảm
biến mức nước
Vệ sinh kim hút: Tự động vệ sinh bên trong và ngoài

Khay phản ứng
•
•
•

50 vị trí cuvette phản ứng
Thể tích phản ứng: 200 µl / test
Nhiệt độ phản ứng được điều khiển tại 37°C

Hệ thống rửa
•
•
•

Phần mềm thông minh cho việc rửa cuvette
Hệ thống rửa 7 kim
6 kim rửa, 1 kim lau sạch

Hệ thống trộn mẫu
•
•
•

Cánh tay trộn chuyên dụng
Kim được phủ lớp bảo vệ chống dính
Vệ sinh kim hút: Bên ngoài

Đặc điểm kỹ thuật phần mềm
•
•
•
•

Hệ điều hành dựa trên nền tản Windows, thân thiện
người dùng
Hiện thị trạng thái hiện tại của hóa chất, mẫu và hệ
thống phản ứng
Theo dõi thời gian thực của cuvette phản ứng
Chẩn đoán thời gian thực về trạng thái hệ thống

Các tính năng











Model để bàn nhỏ gọn, loại phân tích hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu
nhiên, rời rạc
Hai kim hút riêng biệt, 1 kim hút mẫu, 1 kim hút hóa chất tích hợp cảm
biến mức nước
Khay hóa chất tích hợp hệ thống làm lạnh
Tích hợp hệ thống rửa
Lượng tiêu thụ nước ít, khoảng 2 lít / giờ
Bình chất thải/ rửa không cần chân không
QC theo quy luật Westgard và biểu đồ L.J
Tích hợp cánh tay trộn mẫu chuyên dụng
Chức năng chạy mẫu cấp cứu
Cuvette phản ứng riêng biệt, sử dụng nhiều lần

Đặc tính kỹ thuật
Thông tin về hệ thống
Loại hệ thống

: Hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên, rời rạc, chức
năng chạy mẫu cấp cứu

Tốc độ phân tích

: 150 test / giờ

Loại xét nghiệm

: Các enzyme sinh hóa thường quy & phổ biến, các
chất nền, xét nghiệm ma túy, các protein huyết thanh
: End Point, Fixed Time, Kinetic, Multi Calib tuyến tính
và không tuyến tính

Phương pháp đo
Chương trình

: Hệ thống mở cho phép người dùng chỉnh sửa

Hệ thống quang học
Loại kính lọc

: Tích hợp kính lọc 340, 405, 450, 510, 545, 578, 630,
700 nm và 2 kính lọc tùy chọn

Dải hấp thụ

: 0.000 ~ 3.000 Abs

Hiệu chỉnh và Kiểm chuẩn
Tuyến tính (1 điểm, 2 điểm, đa điểm), điểm nối điểm (Point to Point)
Kiểm chuẩn hiển thị biểu đồ Levey Jennings / Quy luật Westgard

Điều kiện làm việc
Nguồn cung cấp

: 115 – 230 VAC, 50-60 Hz ± 10%

Độ ẩm

: lên đến 80% RH

Kích thước

: 660 x 510 x 460 mm

Trọng lượng

: 40 Kg

