THÔNG TIN KỸ THUẬT THIẾT BỊ
Công ty Tân Kiều xin gửi đến khách hàng thông tin kỹ thuật thiết bị như sau:
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG HISCL-800
Model: HISCL-800
Hãng sản xuất: Sysmex – Nhật Bản

Mô tả
HISCL-800 là mô hình mới nhất trong dòng thiết bị HISCL. Các tính năng độc đáo của thời
gian phản ứng nhanh và độ nhạy cao làm cho HISCL-800 trở thành đối tác tốt nhất cho
phòng xét nghiệm kích thước trung bình.
Thể tích mẫu yêu cầu: 10-30ul (phụ thuộc vào từng thông số)
Thời gian ủ bệnh 17 phút cho tất cả các xét nghiệm.
Màn hình cảm ứng 21 inch
Chức năng STAT cho phép phân tích ngay lập tức các mẫu khẩn cấp
Phần mềm mới nhất cho phép hệ thống quản lý chất thử tự động và đáng tin cậy
Tính ổn định mở dài của bộ điều khiển on-board và kích cỡ bao bì khác nhau sẽ giúp giảm
thiểu lãng phí chất thử

Thông số kỹ thuật
Màn hình cảm ứng 21 inch
Khối lượng mẫu yêu cầu: 10-30ul (phụ thuộc vào từng thông số)
Nguyên lý hoạt động: Phương pháp Miễn dịch Enzyme (men) hóa phát quang.
Thông số đo: 29 thông số
• Bệnh truyền nhiễm:
HISCL HBsAg; HISCL Anti-HBs; HISCL HBeAg; HISCL Anti-HBe; HISCL Anti- HBc;
HISCL Anti-HCV; HISCL Anti-TP; HISCL Anti-HIV; HISCL HIVAg/Ab; HISCL AntiHTLV-1.
• Tầm soát ung thư:
HISCL CEA; HISCL AFP; HISCL PSA; HISCL CA19-9; HISCL CA125, HISCL CA15-3,
HISCL Pro-GRP
• Tuyến giáp:
HISCL TSH; HISCL FT3; HISCL FT4.
• Tim mạch:
HISCL Troponin T, HISCL NT-ProBNP
• Thông số khác:
HISCL TAT; HISCL PIC; HISCL TM; HISCL tPAI-C; HISCL Insulin; HISCL Feritin,
HISCL M2PBGi
Công suất: 100 xét nghiệm/giờ (thời gian phân tích 17 phút)
Trọng lượng và kích thước: Máy phân tích (bao gồm bộ tải mẫu)
Nặng: 320 kg
Rộng: 1,018 mm
Sâu: 1,089 mm
Cao: 1,295 mm
- Nhiệt độ đặt máy: 18-30oC
- Độ ẩm biến thiên trong khoảng 40%- 70%

