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Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Analisador inteligente de hematologia;Analisador inteligente de hematologia;
Análises ao sangue;Análises ao sangue;
Detecção de parâmetros dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, das plaquetas e dos leucócitos noDetecção de parâmetros dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, das plaquetas e dos leucócitos no
sangue;sangue;
Equipamento de diagnóstico in vitro aplicável em análises sanguíneas quantitativas, utilizado emEquipamento de diagnóstico in vitro aplicável em análises sanguíneas quantitativas, utilizado em
clínicas e laboratórios;clínicas e laboratórios;
Medição quantitativa do sangue, utilizando 19 parâmetros e 3 histogramas;   Medição quantitativa do sangue, utilizando 19 parâmetros e 3 histogramas;   
19 parâmetros: valor total de WBC, quantidade total de linfócitos, monócitos, granulócitos, percentagem19 parâmetros: valor total de WBC, quantidade total de linfócitos, monócitos, granulócitos, percentagem
de linfócitos, células mononucleares, de granulócitos, quantidade total de glóbulos vermelhos,de linfócitos, células mononucleares, de granulócitos, quantidade total de glóbulos vermelhos,
hemoglobina, hematócritos, valo médio de glóbulos vermelhos, valor médio de hemoglobinahemoglobina, hematócritos, valo médio de glóbulos vermelhos, valor médio de hemoglobina
corpuscular, valor médio da concentração da hemoglobina, distribuição do volume dos glóbuloscorpuscular, valor médio da concentração da hemoglobina, distribuição do volume dos glóbulos
vermelhos (coeficiente de variação), desvio padrão do volume dos glóbulos vermelhos, quantidade totalvermelhos (coeficiente de variação), desvio padrão do volume dos glóbulos vermelhos, quantidade total
de plaquetas, valor médio das plaquetas, plaquetócritos, valor extensão das plaquetas;de plaquetas, valor médio das plaquetas, plaquetócritos, valor extensão das plaquetas;
3 histogramas: histograma da distribuição dos glóbulos brancos, histograma da distribuição dos glóbulos3 histogramas: histograma da distribuição dos glóbulos brancos, histograma da distribuição dos glóbulos
vermelhos, histograma da distribuição das plaquetas. vermelhos, histograma da distribuição das plaquetas. 
Código de barras;Código de barras;
Mistura automática de amostras; Mistura automática de amostras; 
Analisa 60 amostras/hora;Analisa 60 amostras/hora;
Aviso automático;Aviso automático;
Armazena mais de um milhão de resultados os quais podem ser consultados à posterior;Armazena mais de um milhão de resultados os quais podem ser consultados à posterior;
Teclado, rato, ligação para impressora, adaptador de áudio.Teclado, rato, ligação para impressora, adaptador de áudio.
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