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ТехНічНА специфікАція

Мови
Доступні 3 мови: англійська, французька, іспанська

УМови експлУатації
Температура  15°C – 35°C
Відносна вологість  30% – 85% 
Атмосферний тиск  86.0 – 106 kPa

параМетри живлення
A.C. 110-220 V; 50/60 Hz
Вхідна напруга: 150 W

Габарити
330(Ш) x 430(B) x380(Г) мм 

ваГа
17.5 кг

реаГенти та витратні Матеріали

параМетри
WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV вимірюються;
Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT% вираховуються;
Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR% 
обчислюються з гістограм 

принципи
Одноканальний прилад
імпедансний метод визначення кількості клітин та фотометричне 
вимірювання гемоглобіну безцианідним методом 

продУктивність

контроль якості
програма контролю якості - діаграми Леві-Дженнінгса з 
розрахунком середнього значення, відхилення та варіації; до 9 
контрольних файлів на 31 тест

пропУскна здатність
Менше, ніж 2 хв на результат

об’єМ зразкУ
Венозна та капілярна  9.6 µl
попередньо-розведена   20  µl

об’єМ паМ’яті 
20 000 файлів для пацієнтів
Односпрямований обмін з Ліс 

вхід/вихід сиГналУ
порти для клавіатури, мишки та зчитувача штрих-коду
інтерфейс для зовнішніх принтера та монітора, 
2 порти USB, 1 порт RS232

принтер та дисплей
Швидкий термопринтер, ширина паперу 55 мм
Зовнішній принтер - опція
Графічний сенсорний екран діаг. 20 см

SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax  +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

Ваш місцевий дистриб’ютор:

HEMIX3-30

параметри
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

діапазон вимірювання
0-99.99
0-7.00 
0-300
40-150 
10-999

параметри
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

точність (кв %)
2.5% @ 5-10
2.0% @ 4-6 
1.5% @ 90-200
0.5% @ 70-120 
5.0% @ 200-450

HEMIX 3-30: характеристики A0212

ім’я Довідка Об’єм

РеАГеНТи
SFRI Diluent 3.3 HSD 324 20L
SFRI Lyse 3.3 HSL 304 0.5L
SFRI Cleaner 3.3 HSG 304 2L

РіШеННя З 
ТехНічНОГО 

бсЛуГОВуВАННя

SFRI CleanEZ 3.3 HSC 304 60mL

SFRI Clair 3.3 HSC 104 60mL

Тип Довідка

кОНТРОЛі

BloodTrol 16 3 tubes N R021005
BloodTrol 16 3 tubes LNH R021001
BloodTrol 16 6 tubes N R021002
BloodTrol 16 6 tubes LNH R021006

кАЛібРАТОРи BloodCal 1 tube R021003



3-Диф гематологічний аналізатор із невисокою пропускною 
здатністю

наша продукція щоденно використовується більш ніж в 60 країнах світу
SFRI пропонує широкий спектр інструментів, які можуть бути використані в якості основних аналізаторів 
для малих і середніх лабораторій або в якості резервних систем для великих лабораторій. крім свого 
асортименту інструментів SFRI розробляє та виробляє спеціалізовані й сумісні реагенти для гематології 
та біохімії. ці реагенти є кращими на ринку, завдяки їх тривалому зберіганню (до 36 місяців) і великій 
стабільності.

HEMIX 3-30

 � Три режими аналізу: цільна кров, капілярна та розведена
 � до 20 000 результатів (із гістограмами)
 � програми з контролю якості з графіками Леві-Дженнінгса, 9 файлів
 � пропускна здатність: менше, ніж 2 хв на тест
 � 3-Диф, 20 параметрів, 3 гістограми
 � компактний розмір, вбудований термопринтер, великий кольоровий Рк-дисплей: зручність і 

простота використання
 � програмне забезпечення на базі Windows: доступні французька, Англійська, іспанська мови
 � Додатковий зчитувач штрих-коду: економить час, дозволяє уникнути помилок ідентифікації та 

полегшує рутинну працю

потужне комплексне 
програмне забезпечення 
Маленький компактний аналізатор з 
високотехнологічною операційною 
системою, якою оснащуються лише 
дорогі складні прилади. програмне 
забезпечення на основі Windows 
може автоматично оновлюватися 
через порт USB. Низька частота 
технічного обслуговування 
обладнання забезпечує мінімальні 
перебої в робочому процесі.

ефективні витрати
HEMIX 3-30 має найнижчий рівень 
споживання реагентів на ринку з усіх 
аналізаторів із продуктивністю 30 
тестів/год. Низький рівень споживання, 
достатньо тривалий термін зберігання 
реагентів, а також простота операцій 
технічного обслуговування роблять його 
дуже економічним інструментом для 
вашої лабораторії.

безпечне робоче середовище
Оператори можуть безпечно працювати 
завдяки тому, що лізуючий реагент HEMIX 
3-30 не містить цианіду і є абсолютно 
екологічно чистим.

простота обслуговування
HEMIX 3-30 має відмінну внутрішню 
програму технічного обслуговування, 
включаючи інтегровану систему 
самоочищення для зведення до мінімуму 
технічного обслуговування. унікальна 
структура механічних і рідинних систем 
та якісні компоненти забезпечують 
зменшення кількості збоїв та спрощують 
операції з технічного обслуговування.

повне відстеження 
Додатковий сканер 
штрих-кодів мінімізує 
ризик ручних помилок, 
в той час як програмний 
журнал помилок 
дозволяє їх контроль та 
відстеження. Відстеження 
також гарантується 
завдяки розпізнаванню 
ідентифікатора 
користувача, 
журналу технічного 
обслуговування та 
контролю якості.

результати якісні, точні та 
надійні 
HEMIX 3-30 гарантує відмінні точні 
результати. HEMIX 3-30 оснащений 
комплексною програмою 
калібрування та контролю якості, 
включаючи аналіз Леві-Дженнінгса, 
для гарантії високої якості та 
відтворюваності результатів. 
Лабораторія знижує відсоток 
повторень та може відмовитися від 
мікроскопії, значно заощаджуючи.

практичний та зручний
Великий дисплей та автоматизовані функції 
полегшують умови роботи. Всі тести будуть 
автоматично збережені і доступні через 
меню реєстратора даних. Всі результати 
можна налаштувати для зручного пошуку за 
допомогою комплексної функції пошуку даних 
пацієнта. Вони також експортуються через Ліс в 
базу даних лабораторії для повного узгодження 
звітів і легкого комфортного робочого процесу

висока якість 
результатів, 
яку вам не 
потрібно 

перевіряти ще 
раз!

підвищення 
рентабельності 

лабораторії 
завдяки 

низькому 
споживанню 

реагентів

Міцний та 
надійний 

інструмент

ергономічне 
керування 

для легких та 
безпечних умов 

праці!

Ми знаєМо, що саМе Має значення! High quality at lower 

costs for your lab!
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ТехНічНА специфікАція
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