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BCSI pH 1000 SAFE Reader 

 

SAFE READER-ul pH-ului (cunoscut și sub denumirea de pH1000) este un sistem ușor de utilizat 

pentru măsurarea rapidă, non-invazivă și precisă a pH-ului plachetelor umane stocate.   

Deoarece tehnologia de detectare optică permite monitorizarea non-invazivă a stării de sănătate a 

trombocitelor, permite mai multe citiri în zilele de depozitare, menținând sterilitatea în punga. 

Componentele produsului 

- Sistem de siguranta pH 

Sistemul de siguranță al pH-ului BCSI este un produs non-invaziv de monitorizare compus dintr-o pungă 

de depozitare a trombocitelor sterile cu un senzor optic de siguranta pentru pH.  

Senzorul interpretează modificările biochimice care au loc în soluția de trombocite și în pH-ul aparatului 

pH1000. 

Aprobarea mărcii CE acordată înca din 2007. 

- Senzorul de siguranta al pH-ului 

Senzorul de siguranta al pH-ului este o mică bucată de plastic integrată în punga de depozitare a 

trombocitelor.   

Este non-toxic și nu afectează viabilitatea sau sterilitatea trombocitelor.  

Senzorul de pH conține o membrană mică de hârtie care are atașat un colorant indicator fluorescent. 
 

Specificații 

- Specificații BCSI pH1000 

 

 Dimensiuni: LxLxH: 35 x 39,5 x 11 cm  

 PS2 - pentru cititor de coduri de bare 

 Greutate: 2,35 kg  

 Interfata: RS-232 DB-9 (male), pentru comunicare în serie 

 Ethernet 

 Ecran de cristal lichid de 2 caractere cu 20 de caractere (LCD) 
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- Specificațiile sacului de depozitare a plachetelor 

BCSI pH1000    

 

 1300 ml total pentru un concentrat nominal de plachete 

de 200 ml 

 Două porturi de probă twist-off 

 Sigilată, sterilă, fără pirogeni și excelentă 

biocomatibilitate 

 Folie flexibilă din PVC/citrat cu transparență ridicată 

 Citiri rapide și precise ale pH-ului de la pH 6,2 până la 

7,8 (la 37 ° C) 

 

Toate specificațiile tehnice, descrierile caracteristicilor, datele de performanță și orice alte declarații 

legate de produs pot fi modificate de către Blood Cell Storage, Inc. (BCSI) fără notificare prealabilă. 

Plachetare Mini-Pungi                     

Mini pungile este o solutie efectiva si compacta de cercetare pentru 

pungile de trombocite.           Dimensiunea compactă a mini pungilor, 

stochează trombocelele în mod similar cu o pungă completă, dar 

permite capacități de eșantionare mai eficiente pentru reproducere.  

De exemplu, o unitate de trombocite Afereze donată distribuită în 

Mini Bags prevede 25 de condiții diferite de depozitare a 

trombocitelor care trebuie testate sau confirmate. 

Caracteristicile includ: 

 Capacitate de volum de 10 ml 

 30 de saci pe cutie 

 Realizat cu pelicula din PVC citrat 

 

 


