Автоматизиране на изследванията
за малки и средни по натоварване
лаборатории

Ново
Същите удобни опции, в по-малко пространство!
Компактен по размер, но с все така надеждни опции, апаратът
ACL TOP 300 CTS е напълно автоматизиран за бързи и точни резултати,
без да се изисква специално обучение за работа с него.
Анализът на рутинни или специални тестове е съвсем опростен.
Той е идеално решение за лаборатории с малко и средно натоварване и
изцяло допълва ACL TOP 700 или ACL TOP 500 CTS за изграждането на
напълно интегрирана лабораторна среда.

Технически характеристики
Тестово Меню …………………………… Съсирващи, хромогенни
и имунологични тестове
Непрекъснато добавяне
на проби и реактиви …………………. ДА
Непрекъснат работен процес …… ДА
Придвижване на реактиви
и проби ………………………………………. Стативи ( Ракове)
Проби на борда ………………………… 40 (по 10 на статив)
Работа със затворени проби …….
Реактиви на борда …………………….
Баркод-четец за реактиви ………..
Баркодирани реактиви ……………..

ДА (перфориране)
26 (охладени)
ДА (вграден)
ДА (кодът съдържа
парт. №,
годност и обем)
Кювети на борда ………………………. 800
Програми в паметта …………………. 500 (250 свободни)
Проби …………………………………..……. 30
Работоспособност
PT ………………………………….. 110 теста/час
APTT ……………………………… 110 теста/час
PT/APTT….…..………………… 110 теста/час
Разреждане на пробата .………….. ДА
Разреждане при калибрация ….. ДА
Паралелност на Фактор ..………….. ДА

Паралелност на Фактор ………..…………..….. ДА (настройваеми)
Изобразяване на реакционна крива ….… ДА
Автовалидиране на резултати .…………….. ДА
Програми за качествен контрол …………… ДА(с настройка на
разнообразни условия)
Памет за пациентски и контролни
резултати …………………………………………..…… 20 000 проби
Файл за преглед на събития …....………….. ДА
Двупосочно предаване на данни ….….…. ДА
Функция Опашка към сървър …..………….. ДА
Компютър ……………………………..……………….. Външен

Операционна система …………………………..
Монитор ………………………………….……………..
Клавиатура ……………………………………………..
Мишка …………………………………………………....
Принтер …………………………………………………..
Работна програма …..……………………………..
Размери (В х Д х Ш) …....………………………..
Тегло (апарат) …………………………….…………..

Windows® XP
ДА (външна)
ДА (външна)
ДА (външен)
Windows XP- базирана
73 х 84 х 81 см
91 кг.

Ние в IL сме пламенни, в създаването на най-модерните новостти при хемостазните изследвания.
Чрез нашите продукти с марка ACL, Ви предлагаме разнообразие от апарати с най-високо качество,
всеки от които разполага с пълно меню от тестове HemosIL и с поддръжка от екипа на IL по целия свят.
Ние не просто предлагаме хемостазни изследвания, а и сме отдадени на това, да продължаваме с разработките си,
за достигане на нови качесвени нововъвдения.

