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Extractor Automat de Componente Sanguine - BagPRESS 

Fabricat in Italia 

 

Diferentele dintre versuni: 

 

Versiunea A: - dotat cu 4 sigilatoare (extractor automat de plasma) 

Versiunea B: - dotat cu 3 sigilatoare (extractor automat de plasma) 

Versiunea C: - dotat cu 2 sigilatoare (extractor automat de plasma) 

Versiunea D: - fara sigilator (extractor automat de plasma) 

 

BagPRESS Bio45P (versiunea A) este extractorul de componente de sânge din noua generație care 

asigură separarea automată a eritrocitelor (RCC), buffy coat (BC), plasmă slab plachetară (PPP) sau 

plasmă bogată în trombocite (PRP). 

BagPRESS Bio45P (versiunea A) este destinat centrelor de colectie să-și aleagă propria strategie de 

colectare a sângelui, fie cu configurația standard a pachetului, fie cu configuratiile A, B sau C. 

Deoarece procesul de separare este automat, o singură persoană poate opera simultan mai multe aparate, 

automatizarea procesului înseamnă că componentele sanguine obținute sunt de înaltă calitate și 

standardizate. 

BagPRESS Bio45P (versiunea A) pentru etanșarea tuburilor de sânge include o unitate RF puternică, 

pentru a fi adecvată atât procedurilor automate de rutină, cât și operațiilor manuale repetate, oferind o 

sigilare largă și sigură, iar operatorul poate trage cu ușurință tubul în afară. 

BagPRESS Bio45P (versiunea A) are: 

-  Cântare pentru componentele sanguine în timp real. 

-  Portul RS-232 pentru transferul datelor de înregistrare și de colectare către PC. 

-  Portul RS-232 cod-de-bare pentru ID-ul operatorului, date de înregistrare, ID punga, etc. 

-  Afișaj LCD pentru a informa operatorul despre statutul aparatului 

-  Două parole pentru introducerea datelor, procedură internă. 
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-  14 proceduri privind memoria implicită, ușor de schimbat. 

-  Garnituri / cleme: 4 cleme de etanșare + 1 clemă de strângere 

 

Date tehnice: 

 

Alimentare:   230 +/- 10% VAC 50 Hz 

Putere:    187 VA max 

Sigurante interne:  n°2 x 1,6 AT 250 V 

Putere iesire RF:  90 W / 50 Ohm 

Timp sigilare:    Adjustabil 0,5 - 5 sec. 

Frequenta:   40,68 MHz 

Interfata:   RS 232, 9 pole 

Conectare barcode:  RS 232, 25 pole 

Alarme:   Sonore / Visuale 

Dimensiuni:   340 x  470 x  420 

Greutate:   35 Kg 

Classification:   Class I type B 

Optional:   Eliminarea aerului automata 

   Sistem cu cod de bare de inchidere 

   Balanta externa 

 

 

 

 

 

 

 


