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ESR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ESR 3000: ХАРАКТЕРИСТИКА A0301

РЕЖИМ ВИМІРЮВАННЯ
30 хв або 60 хв відповідно до модифікованого метода
Вестегрена
ПОТУЖНІСТЬ
Одночасна обробка 30 зразків з довільним доступом
ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ
60 тестів на годину (30-хвилинний режим)
СТУПІНЬ ТОЧНОСТІ
‹ 0.2 mm
ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
‹ 0.3° C
ВІДТВОРЮВАНІСТЬ
‹ 3%; ± 2 мм
АВТОМАТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ
Результати ШОЕ можуть бути автоматично скориговані до
значеннь, які були б при 18°C
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Нормальні і патологічні контролі; 9 мл у флаконі
ПАМ’ЯТЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
200 результатів на день

SFRI ВАКУУМНА СКЛЯНА ПРОБІРКА
Загальний обьем проби 1,28 мл
Містить розчин цитрату натрію 0.32 мл
Пробірки в комплекті з етикетками
ВХІД/ВИХІД СИГНАЛУ
Інтерфейс штрих-кодів (опція)
Паралельний інтерфейс принтера
Порт RS232 для односпрямованого зв’язку з LIS
ПРИНТЕР
Швидкий термопринтер, 57.5 мм ширина паперу, ширина
запису 48 мм
ДИСПЛЕЙ
5” сенсорний екран
Монохромний дисплей
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Температура
10°C – 40°C
Вологість		
‹ 85% (максимальна вологість)
ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ
A.C. 110/220 B ±10%; 50 – 60 Гц
Споживання: 50 W
РОЗМІРИ
300(Ш) x 180(В) x 400(Г) мм
ВАГА
10 кг
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ПРИНЦИПИ
Фотометричний інфрачервоний принцип реєстрації
Автоматичне вимірювання рівня еритроцитів кожні 3 хв

Аналіз в довільному доступі

ESR 3000
SFRI ESR 3000 це автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів, здатний
виконувати стандартизований аналіз ШОЕ відповідно до модифікованого методу
Вестегрена. Тестування швидкості осідання еритроцитів дозволяє контролювати
запалення і інфекції в організмі

Відмінна
ко
ручним м реляція з
етодом

 Швидкий: час зчитування 30 хв і 60 хв еквівалентний 1 ч. і 2 ч. за методом Вестегрена
 Високоякісні вакуумні скляні пробірки, що використовуються для збору крові і проведення аналізу
забезпечують більш точне визначення ШОЕ, ніж пластикові
 Вартість дослідження дорівнює тільки вартості пробірок!
 Без контакту з кров’ю, щоб спростити аналіз ШОЕ в максимально можливій мірі, уникаючи
маніпуляції зі зразком, усуває ризик зараження лаборанта
 Позитивне виявлення: опціональний сканер штрих-кодів для ШОЕ-пробірки дозволяє уникнути
помилки ідентифікації
 Відстеження: вбудований термопринтер з автоматичним друкіом результату і кінетичною кривою
седиментації
 Простота: автономний прилад з односпрямованим інтерфейсом ЛІС
 Пропускна здатність: 60 проб за годину (30 хв режим)

ESR 3000: для любого власного способу експлуатації

(1) Вільне завантаження пробірок без посилань на них і очікування результатів
(2) Визначте конкретну ячейку і призначте їй відповідну пробірку шляхом сканування штрих-коду або введіть його вручну.
Кожна пробірка, таким чином, чітко визначена і може бути віднесена до відповідних пацієнтів

Мінімальні
витрати
з
невибагливим
технічним
обслуговуванням
ESR 3000 не вимагає ніякого
профілактичного
обслуговування
взагалі і не використовує реагенти.
Придбання вакуумних, скляних
пробірок має незначний вплив на
експлуатаційні витрати

Ефективний та дружній до
користувача

Його великий сенсорний екран
робить ESR 3000 зручним і легким
в використанні. Додатковий сканер
штрих-кодів дозволяє швидко і легко
виконувати ідентифікацію зразків

Надійний і точний

Дуже
надійний
і
повністю
автоматизований ESR 3000
має
відхилення
точності
визначення
меньше 0,2 мм і відхилення
відтворюванності менш ніж 3% або 2
мм

точні результати і відмінно
корелюють

Вакуумні скляні пробірки для
ШОЕ

30 ячейок з індивідуальним
інфрачервоним детектором для
довільного тестування

Економія часу і простота
робочого процесу

Опціонально сканер штрих-кодів для
легкої ідентифікації пробірок

Витратні матеріали
ПРОБІРКИ

CONTROLS

Практичний та зручний
НАЗВА

ТИП

КІЛЬКІСТЬ

ЗНАЧЕННЯ

Цитратні ШОЕпробірки

Вакуумні скляні пробірки*

1000 одиниць

C030003

НАЗВА

РІВЕНЬ

SedTrol

Норма та
патологія
Норма та
патологія

* Зверніться до місцевого дистриб’ютора для отримання додаткової інформації

КІЛЬКІСТЬ

ЗНАЧЕННЯ

CVS

OVS

2 x 9 ml Флакони

R030001

115 Дні

28 Дні

4 x 9 ml Флакони

R030002

115 Дні

28 Дні

Гарантовано Точні
Результати

Для забезпечення оптимальних
результатів ESR 3000 має 2 рівня
контролю якості
 Зовнішні: спеціально призначені
контролі SFRI
 Внурішні: автоматичний
кінетичний аналіз осідання
кожні 3 хв., що виводить на
друк графік, який дозволяє
підтвердити процес аналізу

При проведенні аналізів ESR 3000
може
вимірювати
температуру
в
приміщенні
і
автоматично
конвертувати результати до еталонної
температурі 18°С. Це необхідно для
уникнення значних змін значень,
через різні кімнатні температури,
і допоможе забезпечити просте
спостереження пацієнта і порівняння
з даними попередніх випробувань.
ESR 3000 може зберігати до 200
результатів випробувань в день, і
всі результати можуть бути передані
в файли пацієнта за допомогою
односпрямованого з’єднання з ЛІС

ESR 3000 має потужність 30 одночасних
проб з довільним доступом і може
обробляти до 60 проб за годину (у 30
хв режим). Кожна ячейка обладнана
індивідуальним
інфрачервоним
детектором для точних вимірювань.
ESR 3000 слідкує за швидкість
осідання кожного зразка незалежно
один від одного, запам’ятовуючи
рівні протягом всього періоду
аналізу і забезпечує безперебійну та
довільну обробку зразків протягом
усього дня.

Безперервна і випадкова
обробка проб протягом
усього дня
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