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ANALIZOR AUTOMAT de BIOCHIMIE 

CORE (Where Everything Starts) – 145 teste/ora 

Fabricat in Italia 

Cel mai nou, mai mic, mai ușor, mai robust și mai accesibil dintre toate produsele de chimie clinică Edif. 

Core este alegerea perfectă dacă treceți de la analizoarele semi-automatizate la cele automate fără a fi nevoie 

să investiți resurse și timp excesiv. 

    

CARACTERISTICI FIZICE 

Greutate:   20 kg 

Marime:  40 x 60 x 38 cm 

Alimentare:  100 - 240 Vac, 50 / 60 Hrz, 

   Rezistenta impamantare: less than 0.1 Ohm 

Leakage current: less than 2.5 mA 

Bratul de probe: 1 ac, 75 mm 

Dilutor  Piston cu viata lunga 

   Capacitate seringa, 368 μL 

Rezolutie seringa, 0.07 μL 

Sistemul hidraulic: 2 pompe peristaltice autoamorsante cu caseta din neopren inlocuitoare 

Opțional - a treia pompă peristaltică + ac de aspirație pentru golire cuve de reacție 

Supapa de prindere 

Recipiente: Apa, 5 L; Deșeuri, 5 l 

Consum mediu de apă: 5 ml/test 

Platanul cu reactivi: Suport detașabil pentru reactivi 20 sticle, 40 ml sau 18 ml 

Platane de reactivi multiple optionale cu lista de lucru gestionata automat de software 

Platanul cu probe: Suport detașabil, 10 poziții numerotate, tuburi de 12 – 13 mm, 3 - 5 ml/ cupe de 1 ml 

(cupele necesită un metal adaptor pentru detectarea nivelului) 

Configurație opțională: 10 poziții de reactiv și 20 poziții probe 
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Rotor:   4 segmente de reacție a 24 de cuve optice (de unică folosință) în total 96 

Celule de reactivi: Calea optică 9,5 mm, volum de reacție 300-500 μL 

Rezistenta la incalzire 100W, senzor de temperature 

Grup optic: 1 lampă cu halogen (6 V, 10 W) cu emisie UV extinsă 2 lentile de focalizare, sticla 

optica 

10 pozitii disc cu filtru: 8 pozitii prevazute cu filtre de interferenta de 340,405, 505,   

546, 578, 600, 650, 700 nm lungimi de undă, 1 poziție liberă și 1 poziție solidă pentru 

citire întunecată, ±2 nm pe lungimea de undă de vârf, trecere de bandă de ±10 nm 

Fotoamplificator: Amplificator de semnal 

Interval de răspuns, 340 nm până la 900 nm 

Interval fotometric, de la 0 la 3 abs 

Linearitate, 0,5% de la 0,1 la 1,5 Abs 

Precizie: 1% CV 

Control:   Control în timp real bazat pe microprocesor multitasking 

Acces facil la electronice 

PC   (Minimum requirements for Software v.1.0) 

CPU: Intel i3 or superior 

RAM: 4GB 

I/O: USB 2.0 port 

Display: minimum resolution 1280x768 OS: 

Microsoft Windows® 7,8, 8.1, 10 Framework: NET framework 4.6 

Pipetare:  Volum: proba, 2 - 300 μl; reactiv, 2-350 μL 

Precizie: 1,5 CV% la 2 μL; 1 CV% la 4 μL 

Agitare cu ac de probă la dispensare 

Reactie:  Reactie volum, 300 - 700 μL 

Tipuri de teste: Endpoint, Bichromatic endpoint, Differential endpoint, Differential endpoint sample 

blank, Fixed Time, Kinetic, Kinetic Bichromatic 

Analizor Random / Urgente 

Calibrare: Scădere martor de reactiv, 1 până la 8 standarde per metodă de testare, repetări 

nelimitate pe fiecare punct de calibrare Linear: factor, liniar, regresie liniară 

Neliniar (5 tipuri de interpolare): cubic-spline, poliliniar, multi-parametru, logit-log 

patru parametri și cinci parametric  

Poziții standard / de control gratuite (tuburi de 5 ml sau căni de 1 ml) 

Rezultatele pot fi recalculate la schimbarea factorului sau la calibrare curba 

Mentenanta:  Procedura simplă de întreținere anuală 

Spalarea acului: Acul de prelevare spălat intern și extern cu soluție după fiecare operație 

HOST/LIS  Ethernet LAN (samples, work list, results), USB port 

Standard ASTM ASCII protocol 

Control Calitate: Controale pe trei niveluri per test, o lună de monitorizare 

Monitorizarea lotului de reactiv/calibrator/control, excluderea rezultatelor nereușite 

din grafice și statistici 

Worklist/Probe: Pentru fiecare listă de lucru: număr nelimitat de mostre, nelimitat număr de teste, până 

la 99 de foi de teste per listă de lucru. 

Arhiva de teste cu instrumente puternice de căutare Managementul pacientului 


