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Funcionamento do sistema:
automático, acesso randômico, fácil operação com lavagem automática das cuvetas.  
tecla stat para exames emergenciais.  
*Processamento de 330 testes/hora, sendo 200 testes fotométricos/hora + 130 testes ise/hora (opcional) com até 40 exames
diferentes realizados simultaneamente.  

metodoLoGias:
Ponto Final, cinética, turbidimétrica,  mono ou Bi-reagentes, curva de calibração linear e não linear.   
sistema totalmente aberto com possibilidade do usuário definir o perfil de trabalho e a metodologia de controle de qualidade.

maniPuLação de reaGente e amostra:  
sistema hidráulico de aspiração (amostra e reagente) por bomba de pressão e vácuo.  
Bandeja de reagente / amostra: 40 posições para reagente e 40 posições para amostra em compartimento refrigerado (4~15 ºc).

Leitor de códiGo de Barras Para reaGentes e amostra:
Programação de bandejas de reagentes e amostras virtuais.
Volume de reagente: 10~350µl, com variação de 1µL.
Volume de amostra: 2~45µL, com variação de 0.1µL.  
agulha de reagente /amostra: com detecção de nível de líquido e proteção contra colisão (agulha retrátil) e verificação da rotina. 

LimPeza da aGuLha:  
automática para amostra e reagente por dentro e por fora com o nível de arraste  <0.1%.  

diLuição de amostra automática:  
Pré-diluição e pós-diluição até 150 vezes na própria cuveta.

sistema de reação:
Bandeja de reação giratória, contendo 80 posições dispostas em 8 cuvetas autolaváveis. 
caminho óptico com leitura de 5mm.  
Volume de reação: 150~500µL.  
temperatura de reação: 37 ºc.  
temperatura ajustável: + 0.1 ºc.  
homogeneização independente da agulha (mixer).
Programa para evitar o arraste de reagentes, com possibilidade de inserir lavagens com água e/ou detergente entre as amostras.
Possibilidade de indicar a incompatibilidade entre reagentes, evitando contaminação.
Leitor de código de barras para reagentes e amostras (opcional).

sistema óPtico:
Lâmpada de halogênio-tungstênio.  
Fotometria: ótica invertida, com leitura em fibra ótica estática.  
comprimentos de onda:  340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740 e 800nm.  
absorbância: -0~3.3 abs (10mm conversão).  
resolução:  0.0001 abs.

controLe e caLiBração:
modo de calibração: linear (um ponto, dois ponto e multiponto), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, spline, exponencial, Polinomial e Parábola. 
software de controle: X-r, L-J, multi-regra de Westgard, avaliação da soma de dados acumulados, twin Plot. 
utilização da quantidade de controles necessários escolhendo quais regras de Westgard que se quer trabalhar.

amBiente de oPeração:                                                  
temperatura: 15~30 ºc                           
umidade: 35~85%  

dimensão:
860mm (c) x 700mm (L) x 625mm (a)                                                                                

unidade de oPeração:  
sistema de operação: Windows 
interface: rs-232 Bidirecional                                                                     

aLimentação:
ac230V + 10%, 50/60 + 3hz, 800W (ac110V opcional)

Peso:
130 kg  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


