
Sistema De Análise De Sangue Para Citologia Sc-120Sistema De Análise De Sangue Para Citologia Sc-120 2MED SC1202MED SC120

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Detecção automática da consistência sanguínea Detecção automática da consistência sanguínea 
Ajuste automático do volume de sangue, ângulo e velocidade da lamela para optimizar a qualidade daAjuste automático do volume de sangue, ângulo e velocidade da lamela para optimizar a qualidade da
lâmina; lâmina; 
Protocolos de coloração: coloração Wright, coloração Wright Giemsa, coloração May-Grunwald-Giemsa;Protocolos de coloração: coloração Wright, coloração Wright Giemsa, coloração May-Grunwald-Giemsa;
Com a possibilidade de reciclar as lâminas até 20 vezes;Com a possibilidade de reciclar as lâminas até 20 vezes;
Até 120 coloração de lâminas por hora;Até 120 coloração de lâminas por hora;
Impressora térmica para a impressão da informação do paciente;Impressora térmica para a impressão da informação do paciente;
Carrega até 50 tubos de amostras de uma vez, acesso aleatório;Carrega até 50 tubos de amostras de uma vez, acesso aleatório;
Carrega ate 10 cassetes de uma vez;Carrega ate 10 cassetes de uma vez;
Reagentes e Consumíveis: coloração, tampão de fluidos, diluente, sonda de limpeza, lâminas (fornecidosReagentes e Consumíveis: coloração, tampão de fluidos, diluente, sonda de limpeza, lâminas (fornecidos
pela Mindray), Metanol, água desionizada (de fonte local)pela Mindray), Metanol, água desionizada (de fonte local)
Consumo de reagentes: definido pelo utilizador permitindo a reciclagem de lâminas até 20 vezes;Consumo de reagentes: definido pelo utilizador permitindo a reciclagem de lâminas até 20 vezes;
Amostras: Fluidos de sangue e corporais e medula óssea (coloração apenas para lâminas preparadas);Amostras: Fluidos de sangue e corporais e medula óssea (coloração apenas para lâminas preparadas);
Lâmina de fabrico e coloração automática baseada em critérios de reexame definidos pelo utilizador;Lâmina de fabrico e coloração automática baseada em critérios de reexame definidos pelo utilizador;
Lâmina: 1-5 lâminas por amostra;Lâmina: 1-5 lâminas por amostra;
Material da lamela: Vidro de safira.Material da lamela: Vidro de safira.
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