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COAGULOMETRU AUTOMAT iCLOT 52 

 

i-CLOT 52 este un analizator de hemostază cu acces aleatoriu de înaltă performanță pentru laboratoarele 

cu volum mediu / mare care efectuează teste de rutina cat si teste speciale. 

Cu sistemul său inovator garantează rezultate eficiente și fiabile cu funcții de control integrat al calității. 

Cu 52 de poziții pentru probe, inclusiv poziții STAT, 6 poziții de reactivi răciți și 5 poziții pentru reactivi 

la temperatura camerei, 8 poziții de reactivi încălziți, i-CLOT 52 vă permite să gestionați cu ușurință 

volumul de muncă cu o intervenție minimă a operatorului. 

Datorită unui ecran tactil practic de 10", interfață GUI intuitivă, protocolul LIS pentru interfața i-CLOT 

52 îți facilitează munca. 

CARACTERISTICI: 

• Testele de coagulare optică, cromogenă și imunologie 

   (teste de screening, factori, inhibitori și teste definite de utilizator) 

• Chiar și pentru măsurători de probe lipemice 

• Randament: până la 300 de teste PT/oră 

• Calibrare automată, calibrare curbă principală 

• Monitorizarea curbei în timp real 

• Cititor de coduri de bare integrat pentru probe și reactivi 

• Răcirea reactivului la bord 
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• Rafturi de reactiv configurabile (permite sticle de dimensiuni diferite pe un singur suport) 

  și deșeuri minime de reactiv (volum mort) prin adaptoare de reactiv 

• Monitorizarea automată a nivelurilor de reactiv și la bord scanarea integrată a codurilor de bare   

  pentru probe mărește ușurință în utilizare 

• Consum redus de reactiv și întreținere minimă 

• Ecran tactil de lichid de 10” 

• Sistem informatic integrat 

• Capacitate mare de stocare 

• Meniul reactiv include PT, APTT, Fibrinogen, Trombină Timpul, Antitrombina, Proteina S,  

  Proteina C, Coagularea Factorii, LA, D-Dimer, ATIII. 

• Canal deschis permite programarea utilizatorului de analize definibile 

• Procesarea eșantionului STAT permite efectuarea testelor critice prelucrate în orice moment 

• Datele analizate pot fi afișate sau tipărite cu curbe de reacție  

• Meniu de specialitate definit de utilizator, cu testare reflexă și profiluri personalizate 

• Programul QC cu monitoare grafice automate Levey-Jennings performanta sistemului 

• Tensiune: 110/220 V. - 50/60 Hz 

• Consumul de energie: 250 VA 

• Dimensiune: 75 x 55 x 56 cm 

• Greutate: 45 Kg. 

 


