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Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Ecrã Táctil;Ecrã Táctil;
Lâminas originais, colorações e tampões de fluidos fornecidos pela Mindray;Lâminas originais, colorações e tampões de fluidos fornecidos pela Mindray;
Área de descarga suporta até 200 tubos de amostra de cada vez;Área de descarga suporta até 200 tubos de amostra de cada vez;
Reservatório de recipients de reagentes armazena até 50 contagens de sangue;Reservatório de recipients de reagentes armazena até 50 contagens de sangue;
Programa de gestão instalado mostra: o estado operacional de cada BC-6800 e SC-120,Programa de gestão instalado mostra: o estado operacional de cada BC-6800 e SC-120,
o estado operacional do caminho e a monitorização de reagentes;o estado operacional do caminho e a monitorização de reagentes;
Novo programa BC-6800 DMU (Unidade de Gestão de dados): funções optimizadas de critérios deNovo programa BC-6800 DMU (Unidade de Gestão de dados): funções optimizadas de critérios de
reexame,reexame,
auto-validação para amostras normais, interface mais intuitivo para revisão e validação de amostrasauto-validação para amostras normais, interface mais intuitivo para revisão e validação de amostras
patológicas;patológicas;
Com a tecnologia SF Cube, BC-6800 pode fornecer parâmetros avançados desde células sanguíneasCom a tecnologia SF Cube, BC-6800 pode fornecer parâmetros avançados desde células sanguíneas
jovens a células sanguíneas imaturas:jovens a células sanguíneas imaturas:
Marcador de Leucopoiese, Eritropoiese, Trombopoiese e análise de fluido corporal Marcador de Leucopoiese, Eritropoiese, Trombopoiese e análise de fluido corporal 
Apenas com 3 passos, os utilizadores do SC-120 conseguem obter lâminas completasApenas com 3 passos, os utilizadores do SC-120 conseguem obter lâminas completas
Podem ser carregadas até 180 lâminas vazias e 10 cassetes Podem ser carregadas até 180 lâminas vazias e 10 cassetes 
O SC-120 prepara e colora até 120 lâminas numa horaO SC-120 prepara e colora até 120 lâminas numa hora
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