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ANALIZOR AUTOMAT VSH cu TUBURI EDTA 

Analizorul automat VSH Analyzer este un sistem de top care are o 

integrare completă în laboratoarele de hematologie prin determinarea 

directă a VSH din probe de sânge / EDTA cu tehnologia sa inteligentă 

și inovatoare care combină „camera ccd” și metoda Westergren 

acceptată la nivel internațional. 

Analizorul este complet rentabil, oferă confort pacientului și ecologic, 

deoarece folosește aceleași tuburi EDTA provenite din testele CBC. 

40 de poziții de încărcare a eșantionului, adaptabilitate la încărcare 

continuă timp de 19 minute când începeți să rulați instrumentul, lipsit 

de întreținere, ecologic, ecran tactil LCD și transmisie de date către LIS sunt doar câteva dintre 

caracteristicile avansate ale analizorului care oferă confort de laborator și productivitate. 

• Utilizarea aceleasi tuburi CBC.  Nu este nevoie de tub de citrat dedicat 

• Metoda Westergren prin camera CCD 

• Utilizarea cardurilor inteligente 

• Nu sunt necesari reactivi, ecologici 

• 40 de poziții de încărcare a probelor, până la 120 de teste / oră 

• Încărcarea continuă a probelor până la primul rezultat 

• Primul rezultat disponibil după 20 de minute și fiecare rezultat următor în 5 secunde. 

• Management avansat al controlului calității prin LJ Graphics 

• Ecran tactil LCD de 7 inch 

• Software ușor de utilizat 

• Imprimantă termică încorporată (imprimantă externă opțională) 

• Conexiune LIS 

• OPTIONAL - Cititor de coduri de bare  

 

Specifictii tehnice 

 

Principiul Metoda Westergren prin camera CCD 

Pozitii de incarcare 40, incarcarea directa a tuburilor EDTA 

Viteza 120 teste/ora 

Incarcarea probelor Continuu pana la primul rezultat 

Primul rezultat  In 20 de minute 

Urmatoarele rezultate La fiecare 3 sec. 

Volumim minim de proba 2 ml 

Volumul de testare 2,5 ml-3 ml 

Imprimanta Incorporata 

Comunicare LIS 
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Afisaj LCD tactil (800x600) 

Cititor Cod Bare OPTIONAL 

Alimentare 220 V, 50 Hz 

Dimensiuni 69x42.5x31.5 cm 

Greutate 20 kg 

 

 
 


