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DUET - CITITOR GRUPE SANGUINE 

 

Un cititor de analiză de imagine extrem de sensibil pentru interpretarea plăcilor de grupuri de sânge, cardurilor 

de gel și alte analize bazate pe aglutinare, cum ar fi TPHA și Sickle Cell. 

 

 Adecvat pentru grupurile ABO / Rh, screening anticorp etc. 

 Citește toate varietățile de plăci și carduri de tip gel 

 Analiză completă programabilă, de înaltă rezoluție a imaginii 

 Detectează și interpretează în mod fiabil pozitive „slabe” 

 Opțiune mod lot pentru debit maxim 

 Citirea automată a codurilor de bare pentru plăci și cărți 
 

Citește plăci și carduri 

 

Duet este un cititor de analiză de imagine cu dublu scop, 

         conceput pentru a măsura și interpreta o gamă largă  

         de grupe de sânge și alte analize de hemaglutinare folosind microplaci, gel și alte tehnologii similar 

         pentru carduri. 

 

Analiză avansată de imagini și date 

 

Duet încorporează cea mai recentă tehnologie de analiză a imaginii pentru a oferi imagini de înaltă rezoluție 

         pentru cea mai mare sensibilitate în interpretarea tuturor reacțiilor bazate pe aglutinare.  

         Un software avansat, programabil de analiză a datelor este utilizat pentru a spori sensibilitatea, permițând 

         în continuare parametrii să fie optimizați pentru cerințele specifice ale unui anumit test. 

 

O gamă largă de aplicații 

 

Duet este potrivit pentru următoarele teste: 

 

 ABO / Rh 

 Fenotipare 

 Screeningul anticorpilor 

 Potrivire încrucișată 

 Celulă bolnavă 

 

Flexibilitatea reactivilor 

 

Duet vă oferă flexibilitatea de a alege furnizorul de reactivi care să se potrivească nevoilor dvs. particulare.  

         Este conceput pentru a citi toate tehnologiile de card de pe piață și are în prezent adaptori disponibili 

         pentru cei de la BioRad (Diamed), Ortho și Sanquin. 

 

Operare sigură 

 

Duet este proiectat să funcționeze fie în regim de sine stătător, fie integrat cu un procesor de probe, cum ar fi  

         Qasar IV sau BeeGroup 300.   

         Indiferent de modul folosit, identificarea automată a plăcilor și a cardurilor se realizează cu ajutorul unui 

         cititor de coduri de bare integral.  
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         Datele de rezultate sunt apoi legate automat cu identificatorii eșantionului și apoi pot fi exportate către 

         sistemul informatic de laborator. 

 

Manipularea puternică a datelor 

 

Software-ul Aurora oferă o flexibilitate aproape nelimitată pentru vizualizarea și raportarea rezultatelor.   

        Rapoartele pot fi proiectate personalizat în funcție de specificațiile proprii. De asemenea, Aurora   

        îmbunătățește securitatea funcționării prin protecția completă a parolelor la toate nivelurile pentru a reduce 

        riscul de acces neautorizat.  

        O pistă de audit completă a operațiunilor utilizatorului poate fi utilizată pentru a ajuta la găsirea 

        retrospectivă a erorilor.l 

 

CITITORUL - DUET II   

 
Duet II Reader include: 

1 Card adaptor ce include software "Script" 

Blanking plate ("Teapot lid") 

Aurora software (Versiunea Standard) 

Program Duet suite 

PC si tastatura 

Pretul pentru sistemul complet 

 

Accesorii optionale 

 
Diamed card holder 

Cellbind card holder 

Diamed card script 

Cellbind card script 

 
Blanking plate ("Teapot Lid") 

  

Aurora Gold (latest compatible version complete with security dongle) 

Aurora Gold (latest compatible version disk only) 

Duet software suite release 

Barcode labels (pack of 100 Duet compatible) 

 

Consumabile 

 

Tub fluorescent 

 

 


