
AUTOMATYCZNY PROCESOR DO IMMUNOFLUORESCENCJI

Stworzony przez specjalistów dla specjalistów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl rozcieńczania wstępnego próbki 26 s (z 2 ml roztworu buforu)

Cykl dozowania próbki 17 s (z 2 ml roztworu buforu)
Cykl dozowania odczynnika 40 s dla szkiełek z 12 polami

i 25 µl na każdym łącznie
z 1.5 ml roztworu buforu

Objętość odczynnika minimum 20 µl w krokach co 1 µl

Objętość próbki minimum 3 µl

Dozowanie próbki CV<2% dla 25 µl

Dozowanie odczynnika CV<2% dla 25 µl

Taca próbek Wymienialne statywy
(13mm x 100mm, 15mm x 100mm lub 2 ml)

Taca rozcieńczeń 96 probówek (1.2 ml)

Szkiełka (statywy) 16 (2)

Taca odczynników 8 koniugatów (15ml), 8 kontroli (2ml),
1 rozcieńczalnik dodatkowy (50 ml)

Pojemniki odczynnikowe Butelka 1 L na wodę destylowaną
do mycia po zakończeniu dnia pracy,
butelka 1 L na ścieki, butelka 1 L na bufor

Igła z detektorem poziomu Przewodząca

Płukanie szkiełek System strumieniowy z zastosowaniem
równoczesnym igieł dozujących
i zaciągających

Czytnik kodów kreskowych Ręczny czytnik kodów kreskowych
(identyfikowalne szkiełka)

Waga 68 kg

Wymiary 101 x 62 x 50 cm (d x sz x w);
w = 94 cm z otwartą pokrywą

Zasilanie wymagane 110-240 VAC, 50-60 Hz, 150 VA

Certyfikaty 98/79/CE

Dystrybutor:

BOR-POL, 44-152 Gliwice, Pl. Jaśminu 2
tel./fax: (032) 270 61 35, tel. (032) 237 86 21 • e-mail: borpol@borpol.com.pl • www.borpol.com.pl



Kompleksowe podejście do immunofluorescencji:
automatyzacja, standaryzacja i spójność

Kompleksowe podejście do procesu immunofluore-
scencji: wraz z linią produktów do diagnozy chorób
autoimmunologicznych firmy BioSystems aparat
tworzy kompletny system, zapewniając w pełni stan-
daryzowany proces o najwyższej jakości.

Pokład statywowy na 16 szkiełek i 96 próbek – za-
programowane rozcieńczenia seryjne dla testów
(z możliwością ich modyfikacji przez użytkownika),
zaprogramowane etapy dozowania próbek, płukań
i inkubacji.

Trwałość i niezawodność: automatyczny procesor
do immunofluorescencji i-PRO umożliwia przygoto-
wanie szkiełek w faktycznym trybie „walk-away”.

Całkowite zaufanie: badania rutynowe, specjali-
styczne i naukowe, produkty BioSystems wspierane
przez tysiące zadowolonych profesjonalistów na ca-
łym świecie

Każdy szczegół starannie zaprojektowany w celu
osiągnięcia optymalnego funkcjonowania.

W jednej sesji aparat może przygotować do 8 różnych
testów, wykorzystując 1 rozcieńczalnik próbek i bufor
płuczący.

Przyjazne dla użytkownika ustawienia aparatu: zapro-
gramowane testy i szkiełka.

Działanie w pełnym trybie „walk-away”. Pełna automa-
tyzacja rozcieńczenia wstępnego, przenoszenia pró-
bek, rozcieńczeń seryjnych, płukania szkiełek,
inkubacji oraz dodawania koniugatu.

96 rozcieńczeń programowanych przez użytkownika
(seryjnych lub zdefiniowanych przez użytkownika)

Optymalny czas sesji roboczej: 16 szkiełek jest przy-
gotowywanych w jednym etapie i to w czasie poniżej
3 godzin.

Niezwykle czułe dostosowanie wysokości igły.

Ręczny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji
próbek i odczynników (test, rodzaj szkiełka i numer
serii). Wszystkie elementy potrzebne do zapewnienia
maksymalnej identyfikowalności w całym procesie.

Odczynniki firmy BioSystems dopełniają ideę zauto-
matyzowanego systemu do immunofluorescencji.
Szkiełka z kodem kreskowym zapewniają jedyną
w swoim rodzaju identyfikowalność: od pochodzenia
do wyniku.

OPROGRAMOWANIE PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOWI


