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Аналізатори серії ACL TOP від Instrumentation Laboratory (США) – лінійка лабораторних автоматичних аналізаторів для 
дослідження системи гемостазу. 

Кожен пристрій відповідає високим стандартам роботи та функціональності для задоволення потреб Вашої лабора-
торії незалежно від ступеня навантаження. 

Інструменти ACL TOP забезпечують повну автоматизацію процесу, збільшення продуктивності та стандартизації ре-
зультату як у звичайних, так і спеціалізованих лабораторіях. 

На сьогодні, аналізатори серії ACL TOP – це унікальна пропозиція на ринку лабораторної діагностики гемостазу, 
оскільки створені для роботи медичних лабораторій згідно вимог міжнародного стандарту ISO 15189:2007.  

Консультантом при розробці аналізаторів була професорка Шарон Ермайер (Sharon Ehrmeyer) – провідний експерт з 
міжнародних стандартів роботи медичних лабораторій.

Автоматичний коагулометр
ACL TOP 550

Автоматичний коагулометр
ACL TOP 750

Автоматичний коагулометр
ACL TOP 350
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Повністю автоматизований процес - від початку та до кінця:
 • Рекова система для безперервного завантаження/вивантаження зразків, реагентів, 

         вимірювальних кювет та відпрацьованих матеріалів без зупинки аналізатора  
 • Відбір зразків з закритих пробірок із функцією проколювання кришок (опція) 
 • Штрих-кодовані реагенти містять інформацію про номер лота, термін придатності та об’єм 
 • Штрих-кодовані калібратори та контролі містять інформацію про номер лота, термін придатності та референсні    

     значення для всіх тестів 
 • Рефлексні правила, які налаштовуються користувачем 
 • Повністю автоматизовані дослідження на фактори згортання

Короткий час отримання результату:
 • До 110 ПЧ/год для ACL TOP350, 240ПЧ/год для ACL ТОР550 та 360ПЧ/год для ACL TOP750 
 • Результат ПЧ за 3 хвилини (в режимі очікування)  
 • Зразки завантажуються у будь-який рек, в будь-яку позицію, в будь-який час, включаючи термінові (STAT) 
 • Єдине вікно для призначення калібрування, контролю якості, вимірювання проби

Легкість обслуговування: 
 • Автоматичні процедури обслуговування
 • Можливість дистанційної діагностики та вирішення проблем через web-інтерфейс в режимі реального часу (опція)
 • Сервісна підтримка від компанії УКР ДІАГНОСТИКА: безкоштовна гаряча лінія та електронна система реєстрації   

     заявок для швидкої та якісної підтримки користувачів протягом всього періоду експлуатації аналізатора 

Досконала оптична система для точних та ефективних вимірювань: 
 • Оптичний принцип реєстрації згустку - відсутність впливу початкової в’язкості зразка та низького фібриногену 
 • Відсутність шуму та сервісних проблем, пов’язаних з механічною системою
 • Довжина хвилі 671 нм виключає інтерференцію від білірубіну, гемоглобіну та тригліцеридів

ACL TOP
750/750CTS

ACL TOP
550CTS

ACL TOP
350 CTS

Клотингові, хромогенні,
імунотурбідиметричні методики * * *

Зразків на борту 120 80 40
Реагентів на борту 44(+16) 40 26
Кювет на борту 800 800 800

Продуктивність 360/270 ПЧ/год
320/270 АЧТЧ/год

240 ПЧ/год
180 АЧТЧ/год

110 ПЧ/год
110 АЧТЧ/год

Можливість безперервної роботи 
24 години на добу 7 днів на тиждень * * *

Відкритість методик * * *
Автоматичний друк 
на Вашому принтері * * *

Зовнішній сканер 
штрих-коду реагентів опція * опція * опція *

Вбудований сканер штрих-коду зразків * * *
Попереднє 
розведення зразка * * *

Попереднє нагрівання * * *

Проведення контролю якості * * *

Калібрувальні розведення * * *

Перегляд кривої реакції * * *
Датчики рівня рідини 
(реагент/зразок) * * *

Робота з первинними пробірками * * *

Проведення контролю якості * * *

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автоматичний коагулометр ACL ELITE PRO 
Ідеальне рішення для лабораторій

гемостазу середньої продуктивності

• 22 позиції для реагентів 
    (12 з охолодженням) 
• Контроль об’єму та терміну придатності 

реагентів 
• Зовнішній сканер штрих-коду для 

ідентифікації реагентів

• Центрифугування, перемішування проб 
та реагентів

• Декілька каналів для вимірювання 
забезпечують максимальну ефективність 
дослідження

• Сенсорний екран керування: запуск 
здійснюється одним дотиком

• Легке позиціювання екрану

• Графічний, інтуїтивно зрозумілий ін-
терфейс

• Карта реагентів надає інформацію про 
задіяні реактиви

• Рефлексні правила, що визначені ко-
ристувачем, та правила виконання 
повторних тестів

• Калібрування доступно в ході обробки 
зразків

• Програмована система безпеки
• Можливість підключення до ЛІС

• Відсік із термостатом для зберігання 
нових роторів та зона використаних 
роторів доступні в будь-який момент 
роботи аналізатора

• Автоматичне транспортування ро-
торів в зону аналізу, а потім у кон-
тейнер для відпрацьованих роторів, 
дозволяє зменшити участь оператора

• Відсік із термостатом для зберігання 
до 12 роторів з можливостю дозаван-
таження в процесі роботи

• Автоматична заміна роторів

• Збільшена автономність роботи 
завдяки розміщенню в пристрої 
1л розчину для промивання з 
контролем рівня

• Робота з первинними 
пробірками та чашками

• Карусель вміщує 40 
пробірок/чашок та 10 
додаткових реагентів

• Автоматичне зчитування 
штрих-коду

• Встановлення термінових 
зразків у будь-яку позицію

ACL ELITE PRO – компактний настільний пристрій для лабораторій з малим та середнім об’ємом завантаження. Як і всі 
системи ACL, аналізатор ELITE PRO пропонує комплексні меню для рутинних, спеціальних та STAT-досліджень, міні-
мальне технічне обслуговування та істинно безмежні можливості в сфері дослідження системи гемостазу.

Карусель на 40 зразків, до 240 кювет на борту 

Touchscreen монітор з зручним користувацьким 
інтерфейсом на борту аналізатора

Вільний доступ 

Можливість програмування будь-якої кількості тестів на розсуд користувача 

Багатофункціональне меню дозволяє з однаковою 
простотою виконувати як спеціальні, так і рутинні тести

Графічне відображення кривих дозволяє аналізувати хід коагулометричних реакцій

Проведення калібрування доступне в ході обробки аналізів 

Повністю автоматизований метод, який дозволяє відрізнити 
істинний дефіцит фактора від його інгібування 

Можливість підключення до локальної комп’ютерної мережі

 Безперервне завантаження зразків, реагентів 
та витратних матеріалів з доступом STAT в будь-який час 

Менше 10 хвилин для щоденного, щотижневого 
та щомісячного обслуговування 
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КОАГУЛОМЕТРИ АВТОМАТИЧНІ

Функціональні характеристики 
аналізатора ELITE PRO

Клотингові, хромогенні, 
імунотурбідиметричні методики *

Зразків на борту 40

Реагентів на борту 22

Кювет на борту 240

Продуктивність ПЧ/год на ПЧ/АЧТЧ 110/75

Можливість безперервної роботи 
24 години на добу 7 днів на тиждень *

Відкритість методик *

Автоматичний друк на Вашому принтері *

Зовнішній сканер штрих-коду реагентів опція *

Вбудований сканер штрих-коду зразків *

Попереднє розведення зразка *

Калібрувальні розведення *

Перегляд кривої реакції *

Датчики рівня рідини
(реагент/зразок) 

*

Робота з первинними пробірками *

Попереднє нагрівання *

Проведення контролю якості *

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автоматичний коагулометр ACL AcuSTAR
Час прориву в спеціальному тестуванні

Перший аналізатор із повною автоматизацією спецтестів, що позбавляє від трудомістких та високотехнічних  робочих 
процесів. Автоматизована хемілюмінесцентна технологія забезпечує високу чутливість, безпрецедентну точність та 
ефективність.

Аналізатор має широкий робочий діапазон з одно- та двоступінчастими імуноаналізами практично без оптичних пе-
решкод. Відкалібровані картриджі готові до роботи, що усуває безпосередню роботу з реагентами: вбудований зчиту-
вач штрих-кодів автоматично відслідковує картриджі та зразки.    

 • Доступ 24/7 до 20-ти  різних аналізів на борту 
 • 60 досліджень / год 
 • Результати всього за 25 хвилин 
 • STAT або пакетний режим

В хемілюмінесцентному аналізі реагент «трейсер» специфічно зв‘язується з мішенню, випромінюючи світло при дода-
ванні окислювача та каталізатора. Оптичний детектор в ACL AcuSTAR володіє високою чутливістю та виявляє надзви-
чайно низькі рівні світла, що значно збільшує лінійність (або робочий діапазон)  тестів у порівнянні з іншими техно-
логіями.
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Тест Каталожний 
номер Сортування Стабільність Кількість 

тестів

ГІТ-АТ IgG(ТФ4-Г) 0009802028 картридж 12 тижнів 
2-8оС 25

ГІТ-АТ IgG, IgM, IgG A 
(ГІТ-АТ ТФ4-Г) 0009802032 картридж 12 тижнів 

2-8оС 25

ГІТ контролі 3 рівня 0009802122 3х1  мл 4 дні 2-8оС

D-dimer 0009802000 картридж 2 місяці 100

D-dimer контроль 3 рівня 0009802100 3х1  мл 25 днів 2-8оС  

Анти-кардіоліпін IgG 0009802004 картридж 6 тижнів 50

Анти-кардіоліпін IgM 0009802008 картридж 6 тижнів 50

Контроль Анти-кардіоліпін IgG 0009802104 3х1  мл 4 дні 2-8оС

Контроль Анти-кардіоліпін IgМ 0009802108 3х1  мл 4 дні 2-8оС

Анти β2Глікопротеїн-I IgG 0009802012 картридж 6 тижнів 50

Анти β2Глікопротеїн-I IgM 0009802016 картридж 6 тижнів 50

Контроль Анти β2
Глікопротеїн-I IgG 0009802112 3х1  мл 4 дні 2-8оС

Контроль Анти β2
Глікопротеїн-I IgM 0009802116 3х1 мл 4 дні 2-8оС

Фактор Віллебранда: антиген 0009802020 картридж 8 тижнів 25

Контролі vWF 0009802119 3х1 мл 5 днів 2-8оС

Ристоцетин 
кофакторна активність 0009802024 картридж 8 тижнів 25

Контролі vWF:RCo 2 рівня 0009802119 3х1 мл 5 днів 2-8оС

 ADAMTS 13 активність  0009802048 картридж  8 тижнів 25

Функціональні характеристики 
аналізатора ACL AcuSTAR

МЕНЮ ТЕСТІВ ACL AcuSTAR

Панель антифосфоліпідів (APS), D-Dimer панель, гепарин-індукована тромбоцитопенія (HIT), скринінг та діагностика 
vWF, ADAMTS 13 (діагностика тромботичної тромбоцитопенічної пурпури).

Магнітна 
частинка

Антиген Трейсер: антитіло 
з ізолюміноловою міткою

Світлова реакція 

Досліджуваний аналіт 
у зразку пацієнта 
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Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах 

ACL Instrumentation Laboratory

Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах 
ACL Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory (США) виробляє та постійно вдосконалює власну лінію реагентів HemosIL для діагности-
ки захворювань, пов’язаних з системою гемостазу, відповідно до рекомендацій Інституту Клінічних та Лабораторних 
Стандартів (CLSI) та Комітету з Стандартизації та Науки (SSC) Міжнародного товариства з Тромбозу та Гемостазу (ISTH).   

Тип 
дослідження/

 матеріалу

Назва тесту/ 
матеріалу

№ за
каталогом

Назва 
реагенту

Аналітична
 платформа

АСL ТОР 
Family

ACL Elite 
Family

АСL 
AcuStar

Повсякденні 
дослідження

ПЧ, МНВ, % 
активності 
за Квіком, 

розрахунковий 
фібриноген

00020003000 Редипластин (RediPlasTin)* • •
0020002950 Рекомбіпластин (RecombiPlasTin 2G)* 8 мл • •
0020003050 Рекомбіпластин (RecombiPlasTin 2G)* 20 мл • •

АЧТЧ
0020006300 АЧТЧ-СФ (APTT-SP) • •
0020006800 Синтасил (SynthASil) • •

Фібриноген
0020301700 QFA Тромбін 5 мл (Q.F.A. Thrombin 5 ml) • •
0020301800 QFA Тромбін 2 мл (Q.F.A. Thrombin 2 ml) • •

Тромбіновий час 0009758515 Тромбіновий час (Thrombin time) • •

Контроль та 
моніторинг 
лікування 
антикоагулянт-
ними 
препаратами

Анти Ха 0020302600 Анти Ха (anti-Xa)* • •
Гепарин 

(концентрація) 0020009400 Гепарин (Нераrin) • •
Дабігатран 

(концентрація) 0020302800 Визначення Дабигартану 
(DTI Thrombin)* •

ГІТ

0020301200 ГІТ-АТ (ТФ-4-Г) (HIT-Ab PF4-H) •
0009802028 Акустар ГІТ-АТ IgG 

(AcuStar HIT-IgG PF4-H)* •
0009802032 Акустар ГІТ-АТ IgG, IgM, IgA 

(AcuStar HIT-Ab PF4-H) •

Виявлення 
продуктів 
деградації 
фібрину/ 
фібриногену 

D-димер

0020007700 D-димер Високочутливий (D-Dimer HS) • •
0020500100 D-димер Високочутливий 500 рідкий 

(D-Dimer HS 500 liquid) • •
0020008500 D-димер (D-Dimer) • •
0009802000 Акустар D-димер (AcuStar D-Dimer) •

ПДФ 0020009900 ПДФ (FDP)* •

Діагностика 
тромбофілії

Антитромбін

0020030100 Антитромбін рідкий XL 
(Liquid Antithrombin XL) • •

0020300400 Антитромбін рідкий
 (Liquid Antithrombin) • •

00020002500 Антитромбін рідкий 
(Liquid Antithrombin) •

Протеїн С, 
хромогенний 0020300500 Протеїн С • •

Резистентність 
до активованого 

протеїну С
0020008700 Фактор V 

 (Factor V Leiden) • •
Активність 

вільного протеїну S 0020302000 Активність вільного протеїну S 
(Protein S Activity) • •

Вільний протеїн S 0020002700 Вільний протеїн S (Free Protein S) • •
Гомоцистеїн 0020007800 Гомоцистеїн (Homocysteine) • •

АФС АФС

0020301500
Час згортання з розбавленою 

отрутою гадюки Рассела, 
скринінг (dRVVT Screen)*

• •

0020301600 Час згортання з розбавленою отрутою гадюки 
Рассела, підтвердження ( dRVVT Con�rm)* • •

0020004800
Час згортання з кварцовим активатором, 

скринінг та підтвердження 
(SCT Screen/Con�rm)

• •



8 9

Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах 

ACL Instrumentation Laboratory

Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах 
ACL Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory (США) виробляє та постійно вдосконалює власну лінію реагентів HemosIL для діагности-
ки захворювань, пов’язаних з системою гемостазу, відповідно до рекомендацій Інституту Клінічних та Лабораторних 
Стандартів (CLSI) та Комітету з Стандартизації та Науки (SSC) Міжнародного товариства з Тромбозу та Гемостазу (ISTH).   

Тип 
дослідження/

 матеріалу

Назва тесту/ 
матеріалу

№ за
каталогом

Назва 
реагенту

Аналітична
 платформа

АСL ТОР 
Family

ACL Elite 
Family

АСL 
AcuStar

Повсякденні 
дослідження

ПЧ, МНВ, % 
активності 
за Квіком, 

розрахунковий 
фібриноген

00020003000 Редипластин (RediPlasTin)* • •
0020002950 Рекомбіпластин (RecombiPlasTin 2G)* 8 мл • •
0020003050 Рекомбіпластин (RecombiPlasTin 2G)* 20 мл • •

АЧТЧ
0020006300 АЧТЧ-СФ (APTT-SP) • •
0020006800 Синтасил (SynthASil) • •

Фібриноген
0020301700 QFA Тромбін 5 мл (Q.F.A. Thrombin 5 ml) • •
0020301800 QFA Тромбін 2 мл (Q.F.A. Thrombin 2 ml) • •

Тромбіновий час 0009758515 Тромбіновий час (Thrombin time) • •

Контроль та 
моніторинг 
лікування 
антикоагулянт-
ними 
препаратами

Анти Ха 0020302600 Анти Ха (anti-Xa)* • •
Гепарин 

(концентрація) 0020009400 Гепарин (Нераrin) • •
Дабігатран 

(концентрація) 0020302800 Визначення Дабигартану 
(DTI Thrombin)* •

ГІТ

0020301200 ГІТ-АТ (ТФ-4-Г) (HIT-Ab PF4-H) •
0009802028 Акустар ГІТ-АТ IgG 

(AcuStar HIT-IgG PF4-H)* •
0009802032 Акустар ГІТ-АТ IgG, IgM, IgA 

(AcuStar HIT-Ab PF4-H) •

Виявлення 
продуктів 
деградації 
фібрину/ 
фібриногену 

D-димер

0020007700 D-димер Високочутливий (D-Dimer HS) • •
0020500100 D-димер Високочутливий 500 рідкий 

(D-Dimer HS 500 liquid) • •
0020008500 D-димер (D-Dimer) • •
0009802000 Акустар D-димер (AcuStar D-Dimer) •

ПДФ 0020009900 ПДФ (FDP)* •

Діагностика 
тромбофілії

Антитромбін

0020030100 Антитромбін рідкий XL 
(Liquid Antithrombin XL) • •

0020300400 Антитромбін рідкий
 (Liquid Antithrombin) • •

00020002500 Антитромбін рідкий 
(Liquid Antithrombin) •

Протеїн С, 
хромогенний 0020300500 Протеїн С • •

Резистентність 
до активованого 

протеїну С
0020008700 Фактор V 

 (Factor V Leiden) • •
Активність 

вільного протеїну S 0020302000 Активність вільного протеїну S 
(Protein S Activity) • •

Вільний протеїн S 0020002700 Вільний протеїн S (Free Protein S) • •
Гомоцистеїн 0020007800 Гомоцистеїн (Homocysteine) • •

АФС АФС

0020301500
Час згортання з розбавленою 

отрутою гадюки Рассела, 
скринінг (dRVVT Screen)*

• •

0020301600 Час згортання з розбавленою отрутою гадюки 
Рассела, підтвердження ( dRVVT Con�rm)* • •

0020004800
Час згортання з кварцовим активатором, 

скринінг та підтвердження 
(SCT Screen/Con�rm)

• •



10 11

Тип 
дослідження/
матеріалу

Назва тесту/ 
матеріалу

№ за
каталогом

Назва 
реагенту

Аналітична платформа

АСL ТОР 
Family

ACL Elite 
Family

АСL 
AcuStar

АФС ААФС

0009802004 Акустар анти-кардіоліпін IgG 
(Anti¬Cardiolipin IgG) •

0009802008 Акустар анти-кардіоліпін IgM 
(Anti-Cardiolipin IgM) •

0009802012 Акустар анти- ß2 глікопротеїн -I IgG
 (Anti- ß2-GPI IgG) •

0009802016 Акустар анти- ß2 глікопротеїн -I IgM 
(Anti- ß2-GPI IgM) •

Визначення 
факторів 
згортання

Фактори 
згортання

0020012200 Фактор ІІ дефіцитна плазма 
(FII Def.Plasma) • •

0020011500 Фактор V дефіцитна плазма 
(FV Def.Plasma) • •

0020011700 Фактор VII дефіцитна плазма
(VII Def. Plasma) • •

0020012800
Фактор VIII дефіцитна плазма 

з норм. рівнем ф. Віллебранда 
(III Def. plasma Normal VWF levels) *

• •

0020011900 Фактор IX дефіцитна плазма
 (FIX Def.Plasma) • •

0020010000 Фактор X дефіцитна плазма
 (FX Def.Plasma) • •

0020011300 Фактор XI дефіцитна плазма
 (FXI Def.Plasma) • •

0020011200 Фактор XII дефіцитна плазма 
(FXII Def. Plasma) • •

Діагностика
хвороби
Віллебранда

Фактор 
Віллебранда

0020201300 Фактор XIII антиген 
(FXIII Antigen) •

0020002300 Фактор Віллебранда, антиген
 (VWF:Ag) • •

0020004700 Фактор Віллебранда, активність 
(VWF:Act) • •

0020300900 Фактор Віллебранда, Rco 
(VWF:Rco) •

0009802020 Акустар фактор Віллебранда, 
антиген (VWF:Ag)* •

0009802024 Акустар фактор Віллебранда 
Rco (VWF:Rco)* •

Діагностика
порушень 
фібринолізу

Плазміноген 0020009000 Плазміноген (Plasminogen) • •
Інгібітор 
плазміну 0020009200 Інгібітор плазміну (Plasmin Inhibitor) • •

Ко н т р о л ь н і 
та калібру-
вальні 
матеріали

Контролі 
для МНВ та МІЧ

0020010500 Контроль МНВ (INR Validate) • •
0020010600 Калібратор МІЧ (ISI Calibrate) • •

Калібратори та 
контролі загальні

0020003700 Калібрувальна плазма 
(HemolL Calibration Plasma) • •

0020003110 Нормальний контроль
 (Normal C. Assayed) • •

0020003210 Низький патологічний контроль 
(Low Abnormal Assayed) • •

0020003310 Високий патологічний контроль 
(High Abnormal Assayed) • •

0020011000 Спеціальний контроль, 1 рівень 
(Special Test Control 1) • •

0020012000 Спеціальний контроль, 2 рівень 
(Special Test Control 2) • •

Контроль 
фібриногену 0020004200 Контроль фібриногену, низький рівень 

(Low Fibrinogen Control) • •

Тип 
дослідження/

 матеріалу
Назва тесту/ матеріалу № за

каталогом
Назва 

реагенту

Аналітична  платформа

АСL ТОР 
Family

ACL Elite 
Family

АСL 
AcuStar

Контрольні та 
калібрувальні 
матеріали

Калібратори та контролі 
для моніторингу 

лікування 
антикоагулянтами

0020300600 Калібратор гепарину 
(Heparin Calibrators) • •

0020300200 Контроль НМ гепарину
 (LMW Heparin Controls) • •

0020300300 Контроль НФ гепарину 
(UF Heparin Controls) • •

0020013400 Калібратори Дабигатрану
 (Dabigatran calibrators)* •

0020013500 Контролі Дабигартану 
(Dabigatran Controls)* •

Контролі ГІТ
0020013200 Контролі ГІТ (HIT Controls) •
0009802122 Контролі ГІТ Акустар 

(AcuStar HIT Controls)* •

Контролі для 
D - димера

0020013000 Контроль Д-Димера рідкий
 (D-Dimer Controls Liquid)* • •

0020013100 Контроль Д-Димера Високочутливого 
500 рідкий (DDHS500 Controls Liquid) • •

0009802100 Контролі Д-Димера Акустар 
(AcuStar D-Dimer Controls)* •

Калібратори та 
контролі для ПДФ

0020009910 Калібратор ПДВ ( FDP Calibrator)* •
0020009920 Контролі ПДФ ( FDP Controls)* •

Контроль 
гомоцистеїну 0020007900 Контроль гомоцистеїну (HCY Controls) • •

Контролі для 
діагностики АФС

0020012500 Контроль ВА позитивний (LA POS Control)* • •
0020012600 Контроль ВА негативний (LA NEG Control)* • •
0009802104 Контролі анти-кардіоліпін IgG Акустар

(AcuStar anti-cardiolipin IgG Control) •
0009802108 Контролі анти-кардіоліпін IgM Акустар

(AcuStar anti-cardiolipin IgM Control) •
0009802112 Контролі анти- В2глікопротеїн - I IgG Акустар 

(AcuStar anti- В2 glycoprotein -I IgG Control) •
0009802116 Контролі анти- В2глікопротеїн - I IgM Акустар 

(AcuStar anti- В2 glycoprotein -I IgM Control) •
Контролі для визначення 

фактора Віллебранда 0009802119 Контролі фактор Віллебранда Акустар
 (AcuStar VWF Control)* •

Розчини для
промивання

0009757600 Розчинник факторів (Factor Diluent) • •
0009831700 Мийний розчин (Clean Solution TOP) • •
0009832700 Мийний агент (Clean Agent TOP) • •
0020302400 Реагент для промивання (Rinse Solution) •
0020002400 Референсна емульсія R (Wash - R) •
0009802200 Акустар розчин для промивання

 (AcuStar Rinse Solution) •
Тригер 0009802201 Акустар тригер (AcuStar trigger) •

Витратні 
матеріали

0029400100 Кювети 2400 шт •
00006800000 Ротори для аналізів (100 шт/уп) •
00006799200 Чашечки для зразка 0,5 мл (1000  шт/уп) •
00005575100 Чашечки для зразка 2,0 мл (1000 шт/уп) • •
00006799400 Чашечки для зразка 4,0 мл (1000 шт/уп) • •
0009801100 Кювети (1400 шт) •

Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах ACL Instrumentation Laboratory

Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах ACL Instrumentation Laboratory
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Тип 
дослідження/
матеріалу

Назва тесту/ 
матеріалу

№ за
каталогом

Назва 
реагенту

Аналітична платформа

АСL ТОР 
Family

ACL Elite 
Family

АСL 
AcuStar

АФС ААФС

0009802004 Акустар анти-кардіоліпін IgG 
(Anti¬Cardiolipin IgG) •

0009802008 Акустар анти-кардіоліпін IgM 
(Anti-Cardiolipin IgM) •

0009802012 Акустар анти- ß2 глікопротеїн -I IgG
 (Anti- ß2-GPI IgG) •

0009802016 Акустар анти- ß2 глікопротеїн -I IgM 
(Anti- ß2-GPI IgM) •

Визначення 
факторів 
згортання

Фактори 
згортання

0020012200 Фактор ІІ дефіцитна плазма 
(FII Def.Plasma) • •

0020011500 Фактор V дефіцитна плазма 
(FV Def.Plasma) • •

0020011700 Фактор VII дефіцитна плазма
(VII Def. Plasma) • •

0020012800
Фактор VIII дефіцитна плазма 

з норм. рівнем ф. Віллебранда 
(III Def. plasma Normal VWF levels) *

• •

0020011900 Фактор IX дефіцитна плазма
 (FIX Def.Plasma) • •

0020010000 Фактор X дефіцитна плазма
 (FX Def.Plasma) • •

0020011300 Фактор XI дефіцитна плазма
 (FXI Def.Plasma) • •

0020011200 Фактор XII дефіцитна плазма 
(FXII Def. Plasma) • •

Діагностика
хвороби
Віллебранда

Фактор 
Віллебранда

0020201300 Фактор XIII антиген 
(FXIII Antigen) •

0020002300 Фактор Віллебранда, антиген
 (VWF:Ag) • •

0020004700 Фактор Віллебранда, активність 
(VWF:Act) • •

0020300900 Фактор Віллебранда, Rco 
(VWF:Rco) •

0009802020 Акустар фактор Віллебранда, 
антиген (VWF:Ag)* •

0009802024 Акустар фактор Віллебранда 
Rco (VWF:Rco)* •

Діагностика
порушень 
фібринолізу

Плазміноген 0020009000 Плазміноген (Plasminogen) • •
Інгібітор 
плазміну 0020009200 Інгібітор плазміну (Plasmin Inhibitor) • •

Ко н т р о л ь н і 
та калібру-
вальні 
матеріали

Контролі 
для МНВ та МІЧ

0020010500 Контроль МНВ (INR Validate) • •
0020010600 Калібратор МІЧ (ISI Calibrate) • •

Калібратори та 
контролі загальні

0020003700 Калібрувальна плазма 
(HemolL Calibration Plasma) • •

0020003110 Нормальний контроль
 (Normal C. Assayed) • •

0020003210 Низький патологічний контроль 
(Low Abnormal Assayed) • •

0020003310 Високий патологічний контроль 
(High Abnormal Assayed) • •

0020011000 Спеціальний контроль, 1 рівень 
(Special Test Control 1) • •

0020012000 Спеціальний контроль, 2 рівень 
(Special Test Control 2) • •

Контроль 
фібриногену 0020004200 Контроль фібриногену, низький рівень 

(Low Fibrinogen Control) • •

Тип 
дослідження/

 матеріалу
Назва тесту/ матеріалу № за

каталогом
Назва 

реагенту

Аналітична  платформа

АСL ТОР 
Family

ACL Elite 
Family

АСL 
AcuStar

Контрольні та 
калібрувальні 
матеріали

Калібратори та контролі 
для моніторингу 

лікування 
антикоагулянтами

0020300600 Калібратор гепарину 
(Heparin Calibrators) • •

0020300200 Контроль НМ гепарину
 (LMW Heparin Controls) • •

0020300300 Контроль НФ гепарину 
(UF Heparin Controls) • •

0020013400 Калібратори Дабигатрану
 (Dabigatran calibrators)* •

0020013500 Контролі Дабигартану 
(Dabigatran Controls)* •

Контролі ГІТ
0020013200 Контролі ГІТ (HIT Controls) •
0009802122 Контролі ГІТ Акустар 

(AcuStar HIT Controls)* •

Контролі для 
D - димера

0020013000 Контроль Д-Димера рідкий
 (D-Dimer Controls Liquid)* • •

0020013100 Контроль Д-Димера Високочутливого 
500 рідкий (DDHS500 Controls Liquid) • •

0009802100 Контролі Д-Димера Акустар 
(AcuStar D-Dimer Controls)* •

Калібратори та 
контролі для ПДФ

0020009910 Калібратор ПДВ ( FDP Calibrator)* •
0020009920 Контролі ПДФ ( FDP Controls)* •

Контроль 
гомоцистеїну 0020007900 Контроль гомоцистеїну (HCY Controls) • •

Контролі для 
діагностики АФС

0020012500 Контроль ВА позитивний (LA POS Control)* • •
0020012600 Контроль ВА негативний (LA NEG Control)* • •
0009802104 Контролі анти-кардіоліпін IgG Акустар

(AcuStar anti-cardiolipin IgG Control) •
0009802108 Контролі анти-кардіоліпін IgM Акустар

(AcuStar anti-cardiolipin IgM Control) •
0009802112 Контролі анти- В2глікопротеїн - I IgG Акустар 

(AcuStar anti- В2 glycoprotein -I IgG Control) •
0009802116 Контролі анти- В2глікопротеїн - I IgM Акустар 

(AcuStar anti- В2 glycoprotein -I IgM Control) •
Контролі для визначення 

фактора Віллебранда 0009802119 Контролі фактор Віллебранда Акустар
 (AcuStar VWF Control)* •

Розчини для
промивання

0009757600 Розчинник факторів (Factor Diluent) • •
0009831700 Мийний розчин (Clean Solution TOP) • •
0009832700 Мийний агент (Clean Agent TOP) • •
0020302400 Реагент для промивання (Rinse Solution) •
0020002400 Референсна емульсія R (Wash - R) •
0009802200 Акустар розчин для промивання

 (AcuStar Rinse Solution) •
Тригер 0009802201 Акустар тригер (AcuStar trigger) •

Витратні 
матеріали

0029400100 Кювети 2400 шт •
00006800000 Ротори для аналізів (100 шт/уп) •
00006799200 Чашечки для зразка 0,5 мл (1000  шт/уп) •
00005575100 Чашечки для зразка 2,0 мл (1000 шт/уп) • •
00006799400 Чашечки для зразка 4,0 мл (1000 шт/уп) • •
0009801100 Кювети (1400 шт) •

Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах ACL Instrumentation Laboratory

Реагенти для ефективної діагностики
порушень системи гемостазу на платформах ACL Instrumentation Laboratory
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GEM PREMIER FAMILY
Аналізатор газів, електролітів та метаболітів GEM Premier 3500

GEM PREMIER FAMILY 
Аналізатор газів, електролітів та метаболітів GEM Premier 5000

GEM Premier 5000 дозволяє вимірювати гази крові, рівень pH, електроліти, 
метаболіти, СО-оксиметрію та багато інших параметрів
Програма автоматичного контролю якості у реальному часі iQM2 замінює тра-
диційну та забезпечує надійність роботи і результатів, а система GEMweb Plus 
пропонує повний контроль над дослідженням. 

Система надзвичайно проста! Достатньо раз на місяць замінювати універсаль-
ний картридж GEM PAK, який містить все необхідне для проведення аналізу. Те-
пер із системою Intelligent Quality Management (iQM2) нового покоління потен-
ційні помилки виявляються не тільки після, а й під час аналізу зразків, поряд із 
корекцією в режимі реального часу та документацією процесів.

* Калібрувальні розчини вбудовані в картридж! Матеріали для валідації не є обов’язковими, їх можна придбати за бажанням!

Оптимальне рішення для відділень реанімації, інтенсивної терапії та операційних загального профілю, приймальних 
відділень.

GEM PREMIER 3500 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEM PREMIER 5000 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Тип аналізатора Картриджний автоматичний аналізатор рН, 
газів кровi, електролітів та метаболітів

Вимірювані параметри pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Lac, Htc

Принципи вимірювання Потенціометрія, амперометрія, кондуктометрія, 

Розрахункові параметри HCO3-, HCO3- std, TCO2, BE(B), BE(ecf ), sO2(c), Ca++ (7.4), THbc, A-aDO2, pAO2, 
paO2/pAO2, RI, CaO2, CvO2, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt, P50

Тип зразка Цільна гепаринізована кров: артеріальна, венозна, капілярна. 
Допускається дослідження діалізату, плевральної та спинномозкової рідини

Об’єм зразка Діапазон 135-150 мкл

Швидкість виконання аналізу 85 сек

Контроль якості Інтелектуальний контроль якості + IQM/традиційний контроль якості

Тип аналізатора Картриджний автоматичний аналізатор рН, 
газів кровi, електролітів та метаболітів

Принципи вимірювання Потенціометрія, амперометрія, кондуктометрія, спектрофотометрія

Вимірювані параметри pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl–, Glu, Lac, Hct, tHb, 
O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2

Розрахункові параметри
BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca++ (7.4), Anion gap (AG), P/F ratio, pAO2, CaO2, CvO2, p50, 
O2cap, sO2(c), O2ct, HCO3 – std, TCO2, HCO3 – (c), A-aDO2, paO2/pAO2, RI, CcO2, 

a-vDO2, Qsp/Qt (est), Qsp/Qt, Hct(c)

Тип зразка Цільна гепаринізована кров, інші біологічні рідини

Об’єм зразка 65 - 150 мкл

Швидкість виконання аналізу 45 секунд, 29 проб/год

Контроль якості Інтелектуальний контроль якості – iQM2/ традиційний контроль якості

Вага 20,6 кг

Картриджі на 9 параметрів
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Lac, Hct)

Картриджі на 7 параметрів 
pH, рСО2, рО2, №+, К+, Са++, Htc)

75 тестів 75 тестів

150 тестів 150 тестів

300 тестів 300 тестів

450 тестів 450 тестів

600 тестів 600 тестів

Калібратор CVP Multipak Калібратор CVP Multipak
Контроль CONTRIL 9 MULTI-PAK Контроль CONTRIL 7 MULTI-PAK

Картриджі на 16 параметрів
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl–, Glu, Lac, Hct, tHb, 

O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2

Картриджі на 17 параметрів
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl–, Glu, Lac, Hct, tHb, 

O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2
75 тестів 75 тестів

150 тестів 150 тестів

300 тестів 300 тестів

450 тестів 450 тестів

600 тестів 600 тестів

GEM системний контроль рівень 1 GEM системний контроль рівень 1

GEM системний контроль рівень 2 GEM системний контроль рівень 2

GEM системний контроль рівень 3 GEM системний контроль рівень 3

GEM контроль гематокрита рівень 1 GEM контроль гематокрита рівень 1

GEM контроль гематокрита рівень 2 GEM контроль гематокрита рівень 2

GEM контроль гематокрита рівень 3 GEM контроль гематокрита рівень 3
Калібратор GEM CVP 5 з білірубіном

Системи GEM Premier - аналізатори критичних станів картриджного типу

Один картридж містить все необхідне для роботи, що гарантує коректний результат. Сервісне та технічне обслугову- 
вання аналізатора зводиться до періодичної заміни картриджів, таким чином GEM Premier взагалі не потребує техніч- 
ної підтримки.

Картриджі для системи GEM Premier оснащені системою інтелектуального керування якістю аналізів iQM. Система 
iQM замінює традиційний лабораторний контроль якості та дозволяє повністю зосередитися на діагностиці. Завдяки 
iQM для роботи з аналізатором не потрібні фахівці з лабораторною освітою, працювати з приладом може лікар або 
медична сестра відділення.
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Тромбоеластометр
ROTEM delta®

Комплексний портфель реагентів забезпечує диференційну діагностику

ВИКОРИСТАННЯ ВСЬОГО СПЕКТРУ АКТИВАТОРІВ СКОРОЧУЄ ЧАС ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ДО 10 ХВИЛИН!!! 
 • ex-tem 10фл. - реагент для дослідження активації за зовнішнім шляхом 
 • in-tem 10фл. –  реагент для дослідження активації за внутрішнім шляхом 
 • ap-tem 10фл. – реагент для дослідження лізису, детекції гіперфібринолізу та оцінки ефективності  

     антифібринолітичної терапії
 • �b-tem 10фл. – реагент для дослідження фібриногену з блокуванням тромбоцитів, детекція порушень  

     полімеризації фібрину. Вплив FXIII 
 • hep-tem 10фл. – реверсія гепарину (та аналогічних антикоагулянтів), детекція порушень гемостазу  

     на фоні антикоагулянтної терапії 

Параметри для вимірювання
 • CT (час коагуляції) - оцінка факторів згортання, генерації тромбіну, дії антикоагулянтів
 • CFT (час утворення згустку) та альфа-кут (швидкість утворення згустку) – оцінка полімерізації фібрину,  

      функції тромбоцитів 
 • MCF – якість згустку, оцінка його в’язко-еластичних здібностей 
 • ML, LI(30), LI(60) - стабільність згустку, оцінка фібринолізу

Аналізатор гемостазу ROTEM - чотириканальний комп’ю-
терний тромбоеластометр

Тестування за допомогою ROTEM delta® набору рідких реа-
гентів забезпечує швидку диференціальну діагностику коа-
гулопатій для оптимізації рішень з переливання крові під час 
операцій та травматичної кровотечі. 

Визначення за 10 хвилин стану коагуляції допомагає миттєво 
діагностувати тип коагулопатії та вжити відповідних заходів 
для цілеспрямованої терапії з урахуванням індивідуальних 
факторів. 

Аналізатор гемостазу ROTEM дозволяє скоротити кількість 
трансфузій, повторних операцій, показників інфікування, ви-
трат, пов’язаних з тривалістю перебування у лікарні, скоротити 
смертність пацієнтів.  

Автоматичний гематологічний аналізатор DH26
з диференціюванням лейкоцитів на 3 підгрупи

Аналізатор Автоматичний гематологічний з розподілом  
лейкоцитів на 3 підгрупи

Принцип вимірювання
Електричний імпеданс для підрахунку клітин крові і  
безціанідний колориметричний метод визначення 

гемоглобіну

Продуктивність До 60 проб/год

Об'єм зразка 9 мкл

Тип проби Цільна кров венозна і капілярна 
та режим попереднього розведення

Параметри

21 параметр: WBC, Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, 
Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, 

RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 
3 гістограми для WBC, RBC та PLT

Реагенти Прилад обслуговує три реагенти: розчинник, 
один лізуючий  розчин та один промивний розчин

Діапазон лінійності

Лейкоцити 0.00-300×109/л 
Еритроцити 0.00-8.50×1012/л  

Гемоглобін 0-250г/л  
Тромбоцити 0-4000×109/л  

Гематокрит  0.0-75%

Принтер Вбудований термопринтер, стрічка шириною 57 мм

Зв'язок Порт LAN підтримує протокол  HL7, 
двонаправлене підключення до ЛІС

Розміри 270мм(Ш)х375мм(Д)х350мм(В)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Визначення параметрів загального аналізу крові 
 • Диференціювання лейкоцитів на 3 підгрупи
 • Мінімальний об’єм зразка 9 мкл
 • Широкий діапазон лінійності
 • Реагенти: два робочих розчини і один обслуговуючий
 • Малий розмір

Економний – низька витрата реагентів, найкраще підходить 
для маленьких лабораторій

Надійний – забезпечує відмінну відтворюваність результатів

Зручний – компактний дизайн та зрозумілий дружній  інтерфейс
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операцій та травматичної кровотечі. 

Визначення за 10 хвилин стану коагуляції допомагає миттєво 
діагностувати тип коагулопатії та вжити відповідних заходів 
для цілеспрямованої терапії з урахуванням індивідуальних 
факторів. 

Аналізатор гемостазу ROTEM дозволяє скоротити кількість 
трансфузій, повторних операцій, показників інфікування, ви-
трат, пов’язаних з тривалістю перебування у лікарні, скоротити 
смертність пацієнтів.  

Автоматичний гематологічний аналізатор DH26
з диференціюванням лейкоцитів на 3 підгрупи

Аналізатор Автоматичний гематологічний з розподілом  
лейкоцитів на 3 підгрупи

Принцип вимірювання
Електричний імпеданс для підрахунку клітин крові і  
безціанідний колориметричний метод визначення 

гемоглобіну

Продуктивність До 60 проб/год

Об'єм зразка 9 мкл

Тип проби Цільна кров венозна і капілярна 
та режим попереднього розведення

Параметри

21 параметр: WBC, Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, 
Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, 

RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 
3 гістограми для WBC, RBC та PLT

Реагенти Прилад обслуговує три реагенти: розчинник, 
один лізуючий  розчин та один промивний розчин

Діапазон лінійності

Лейкоцити 0.00-300×109/л 
Еритроцити 0.00-8.50×1012/л  

Гемоглобін 0-250г/л  
Тромбоцити 0-4000×109/л  

Гематокрит  0.0-75%

Принтер Вбудований термопринтер, стрічка шириною 57 мм

Зв'язок Порт LAN підтримує протокол  HL7, 
двонаправлене підключення до ЛІС

Розміри 270мм(Ш)х375мм(Д)х350мм(В)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Визначення параметрів загального аналізу крові 
 • Диференціювання лейкоцитів на 3 підгрупи
 • Мінімальний об’єм зразка 9 мкл
 • Широкий діапазон лінійності
 • Реагенти: два робочих розчини і один обслуговуючий
 • Малий розмір

Економний – низька витрата реагентів, найкраще підходить 
для маленьких лабораторій

Надійний – забезпечує відмінну відтворюваність результатів

Зручний – компактний дизайн та зрозумілий дружній  інтерфейс
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 • Пропускна здатність до 60 проб за годину 
 • Малий об’єм проби 20 мкл  
 • Клінічний аналіз крові + формула + С-реактивний білок  
 • 5 режимів для цільної венозної, капілярної крові та розбавлених проб  
 • Окремий канал для підрахунку базофілів  
 • Розширена функція «флагування» атипових клітин  
 • Великий об’єм пам’яті, до 50 000 зразків 

Визначення вмісту CRP відбувається методом латекс-посиленої імунотурбідиметрії. 
Чутливість <1мг/л для високочутливого С-реактивного білка та загального С-реак-
тивного білка. Безціанідний реагент для аналізу концентрації гемоглобіну.

Автоматичний гематологічний аналізатор DF50 CRP
із функцією визначення C-реактивного білка

Метод проточної цитометрії та імпедансу
 • Метод імпедансу для підрахунку  

     еритроцитів та тромбоцитів 
 • Метод тривимірного лазерного розсіювання, 

дозволяє точно визначити лейкоцитарну формулу 
 • Незалежний канал для базофілів дозволяє   

          отримати повну характеристику клітин 
 • Безціанідний реагент для аналізу 

         концентрації гемоглобіну

де 
LS – низька чутливість 
MS – середня чутливість 
HS – висока чутливість

Аналізатор Автоматичний гематологічний з функцією вимірювання CRP

Принцип вимірювання
Метод імпедансу + проточна цитометрія + 

метод тривимірного лазерного розсіювання+ 
латекс-посилена імунотурбідиметрія для С-реактивного білка

Продуктивність До б0 проб/год

Об'єм зразка 20 мкл

Тип проби Цільна кров венозна і капілярна 
та режим попереднього розведення

Параметри

33 (25 гематологічних+6 дослідницьких+2(CRP), 3 гістограми 
(WBC, RBC, PLT ), 4 скатерграми: WBC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, 

Bas%, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, ALY% (RUO), LIC% (RUO), ALY# 
(RUO), LIC# (RUO), NRBC#, NRBC%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, 

RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, P-LCR, P-LCC, MPV, PDW, PCT, CRP, hs-CRP

Відтворюваність Лейкоцити <2,0 Еритроцити <1,5 Гемоглобін <1,0 Тромбоцити <4,0

Реагенти Ділуент DIL-C, лізуючі реагенти LYD-1, LYD-2, 
реагенти CRP-R1, CRP-R2, обслуговуючий розчин CLE-P

Діапазон лінійності

Лейкоцити 0-500 х109/л
 Еритроцити 0-8,5 х1012/л 

Гемоглобін 0-250 г/л 
Тромбоцити 0-5000 х109/л

СРБ 0,2-320 мг/л

Зв’язок Порт LAN підтримує протокол HL7, 
двонаправлене підключення до ЛІС

Розміри 364 мм (Д)х495мм(Ш)х498мм(В)  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Додати CRP-R1 Додати CRP-R2Лізис
еритроцитів

Реакція 
Антиген-Антитіло

Автоматичний гематологічний аналізатор 
DМ79Х з функцією визначення С-реактивного білка  
та сироваткового амілоїда А

Аналізатор Автоматичний гематологічний з розподілом  
лейкоцитів на 5 підгруп та  CRP + SAA

Принципи вимірювання Проточна цитометрія, трьохкутове лазерне розсіювання, безціанідне  
визначення гемоглобіну, латекс-посилена імунотурбідиметрія

Продуктивність 90 зразків/год

Об'єм зразка 20 мкл

Типи зразків Цільна кров венозна і капілярна та режим попереднього розведення

Автоподатчик до 60 зразків на борту

Параметри

34 параметри, 1×3D скатерграма, 3×2D скатерграми, 3 гістограми 
28 постійних параметрів

CRP, Hs-CRP, SAA, WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#,
Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,

MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
6 дослідницьких параметрів

ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%
3 гістограми для WBC, RBC та PLT, 3D скатерграма

Діапазон лінійності

Лейкоцити 0.00~500.00×109/L
Еритроцити 0.00-8.50×1012/L

Гемоглобін 0-250g/L
Тромбоцити 0-5000×109/L 

Гематокрит 0.0-75.0%
CRP 0.2-280mg/L
SAA 3-200mg/L

Зв'язок Порт LAN підтримує протокол  HL7, 
двонаправлене підключення до ЛІС

Розміри 595 мм(Ш)х600 мм(Д)х700 мм(В)

Автоматичний гематологічний аналізатор 5-Di� з автопода-
чею призначений для визначення параметрів загального 
аналізу крові, він проводить диференціювання лейкоцитів на 
5 підгруп та має додаткові функції визначення С-реактивного 
білку (CRP) + сироваткового амілоїду А (SAA). Ці показники є 
чутливими маркерами гострої інфекції і тому вони ефективні 
для моніторингу терапевтичного ефекту. Комплесний аналіз 
CRP + SAA  виконується за 40 с. Функції CRP+SAA можуть пов-
ністю відключатися.

 • Висока пропускна здатність
 • Безперервне завантаження зразків
 • Вбудована охолоджувальна система для реагентів
 • Робота з відкритими та закритими пробірками
 • Автоматичне переключення режиму вимірювання по ID-зразку
 • Двонаправлене підключення до ЛІС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 • Пропускна здатність до 60 проб за годину 
 • Малий об’єм проби 20 мкл  
 • Клінічний аналіз крові + формула + С-реактивний білок  
 • 5 режимів для цільної венозної, капілярної крові та розбавлених проб  
 • Окремий канал для підрахунку базофілів  
 • Розширена функція «флагування» атипових клітин  
 • Великий об’єм пам’яті, до 50 000 зразків 

Визначення вмісту CRP відбувається методом латекс-посиленої імунотурбідиметрії. 
Чутливість <1мг/л для високочутливого С-реактивного білка та загального С-реак-
тивного білка. Безціанідний реагент для аналізу концентрації гемоглобіну.

Автоматичний гематологічний аналізатор DF50 CRP
із функцією визначення C-реактивного білка

Метод проточної цитометрії та імпедансу
 • Метод імпедансу для підрахунку  

     еритроцитів та тромбоцитів 
 • Метод тривимірного лазерного розсіювання, 

дозволяє точно визначити лейкоцитарну формулу 
 • Незалежний канал для базофілів дозволяє   

          отримати повну характеристику клітин 
 • Безціанідний реагент для аналізу 

         концентрації гемоглобіну

де 
LS – низька чутливість 
MS – середня чутливість 
HS – висока чутливість

Аналізатор Автоматичний гематологічний з функцією вимірювання CRP

Принцип вимірювання
Метод імпедансу + проточна цитометрія + 

метод тривимірного лазерного розсіювання+ 
латекс-посилена імунотурбідиметрія для С-реактивного білка

Продуктивність До б0 проб/год

Об'єм зразка 20 мкл

Тип проби Цільна кров венозна і капілярна 
та режим попереднього розведення

Параметри

33 (25 гематологічних+6 дослідницьких+2(CRP), 3 гістограми 
(WBC, RBC, PLT ), 4 скатерграми: WBC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, 

Bas%, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, ALY% (RUO), LIC% (RUO), ALY# 
(RUO), LIC# (RUO), NRBC#, NRBC%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, 

RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, P-LCR, P-LCC, MPV, PDW, PCT, CRP, hs-CRP

Відтворюваність Лейкоцити <2,0 Еритроцити <1,5 Гемоглобін <1,0 Тромбоцити <4,0

Реагенти Ділуент DIL-C, лізуючі реагенти LYD-1, LYD-2, 
реагенти CRP-R1, CRP-R2, обслуговуючий розчин CLE-P

Діапазон лінійності

Лейкоцити 0-500 х109/л
 Еритроцити 0-8,5 х1012/л 

Гемоглобін 0-250 г/л 
Тромбоцити 0-5000 х109/л

СРБ 0,2-320 мг/л

Зв’язок Порт LAN підтримує протокол HL7, 
двонаправлене підключення до ЛІС

Розміри 364 мм (Д)х495мм(Ш)х498мм(В)  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Додати CRP-R1 Додати CRP-R2Лізис
еритроцитів

Реакція 
Антиген-Антитіло

Автоматичний гематологічний аналізатор 
DМ79Х з функцією визначення С-реактивного білка  
та сироваткового амілоїда А

Аналізатор Автоматичний гематологічний з розподілом  
лейкоцитів на 5 підгруп та  CRP + SAA

Принципи вимірювання Проточна цитометрія, трьохкутове лазерне розсіювання, безціанідне  
визначення гемоглобіну, латекс-посилена імунотурбідиметрія

Продуктивність 90 зразків/год

Об'єм зразка 20 мкл

Типи зразків Цільна кров венозна і капілярна та режим попереднього розведення

Автоподатчик до 60 зразків на борту

Параметри

34 параметри, 1×3D скатерграма, 3×2D скатерграми, 3 гістограми 
28 постійних параметрів

CRP, Hs-CRP, SAA, WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#,
Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,

MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
6 дослідницьких параметрів

ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%
3 гістограми для WBC, RBC та PLT, 3D скатерграма

Діапазон лінійності

Лейкоцити 0.00~500.00×109/L
Еритроцити 0.00-8.50×1012/L

Гемоглобін 0-250g/L
Тромбоцити 0-5000×109/L 

Гематокрит 0.0-75.0%
CRP 0.2-280mg/L
SAA 3-200mg/L

Зв'язок Порт LAN підтримує протокол  HL7, 
двонаправлене підключення до ЛІС

Розміри 595 мм(Ш)х600 мм(Д)х700 мм(В)

Автоматичний гематологічний аналізатор 5-Di� з автопода-
чею призначений для визначення параметрів загального 
аналізу крові, він проводить диференціювання лейкоцитів на 
5 підгруп та має додаткові функції визначення С-реактивного 
білку (CRP) + сироваткового амілоїду А (SAA). Ці показники є 
чутливими маркерами гострої інфекції і тому вони ефективні 
для моніторингу терапевтичного ефекту. Комплесний аналіз 
CRP + SAA  виконується за 40 с. Функції CRP+SAA можуть пов-
ністю відключатися.

 • Висока пропускна здатність
 • Безперервне завантаження зразків
 • Вбудована охолоджувальна система для реагентів
 • Робота з відкритими та закритими пробірками
 • Автоматичне переключення режиму вимірювання по ID-зразку
 • Двонаправлене підключення до ЛІС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Chemray 240/Chemray 420 - автоматичні біохімічні аналізатори відкритого типу для проведення рутинних та 
спеціалізованих досліджень для медичних лабораторій з великим і середнім ступенем навантаження

Автоматичне розведення зразків, у комбінації з багаторівневою системою контролю якості виконання аналізів 
мінімізує участь оператора в робочому процесі, що гарантує точний результат.

Мікропіпетки аналізатора оснащені сенсорами для визначення рівня рідин, мікропухирців та згустків. 

Керування основними параметрами роботи аналізатора відбувається на персональному комп’ютері за допомогою 
спеціалізованого програмного забезпечення. Оператор може вибирати обстеження за окремими біохімічними показ-
никами, також доступно вимірювання термінових проб (STAT-режим).

Аналізатор оснащений системою автоматичної мийки пробовідбірників всередині та ззовні. Обробка проводиться 
після кожного циклу при залишковому об’ємі менше 0,1%.

Модель Chemray 420 комплектується іоноселективним блоком для визначення іонів К, Na та Cl-. Контроль якості авто-
матичний, з інтелектуальною системою сповіщення.

Аналізатор Сhemray 240 Сhemray 420

Продуктивність 160 тестів/год Від 360 тестів/год 
до 560 тестів/год (опція)

Методи дослідження кінцева точка, кінетика, 
фіксований час

кінцева точка, кінетика, 
фіксований час

Кількість 
реагентів

Одно / двореагентна 
методика

Одно/дво/три/чотири 
реагентна методика

Керування реагентами та пробами

Відділення зразків 40 позицій 100 позицій

Відділення реагентів 40 позицій з температурою 4-15°С, 
флакони 20 та 40 мл

80 позицій з температурою 2-10°С, 
флакони 20, 40 та 60 мл

Відсік реакцій
81кювета, довжина оптичного 

шляху 5 мм, температура 37 °С±0,2, 
автоматичне 8-крокове промивання

100 кювет, довжина оптичного 
шляху 5  мм, температура 37°С±0.18,
автоматичне 8-крокове промивання

Споживання води До 2,5 л/год потребує станції
подачі та очистки води

Технічні умови

Параметри 
навколишнього 

середовища

Температура від 0°С до 40°С, 
вологість <80%

Температура від 10°С до 30°С, 
вологість 40-85%

Розміри 800х600х650 мм 1150х726х1150 мм

Вага 80  кг 120  кг

CHEMRAY 420

CHEMRAY 240

Автоматичні біохімічні аналізатори
CHEMRAY 240/CHEMRAY 420

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики:
 • Постійна пропускна здатність 200 тестів/год 
 • Принцип вимірювання: імунотурбідиметрія, клінічна хімія  
 • Методи дослідження: по кінцевій точці, по двох точках, кінетика  
 • Відкрита система реагентів  
 • Аналіз в режимі STAT  
 • Двонаправлене підключення до ЛІС 

Відділення для зразків: 
 • Розміщення до 40 зразків пацієнтів на борту  
 • Об’єм проби: 3-45 мкл 
 • Вільне розміщення стандартів та контролів

Реакційний відсік: 
 • 81 кювета, довжина оптичного  

     шляху 5 мм, температура 37°С ± 2°С 
 • Незалежне  

     перемішування проби  
 • 8-етапне промивання кювет

Оптична система:
 • Галогенова лампа  
 • Діапазон абсорбції: 0-4000 Abs  
 • Довжини хвиль: 8 світлофільтрів, 

         включаючи, 340 нм; 405 нм; 450 нм; 
          510 нм; 546 нм; 578 нм; 630 нм; 670 нм

Відділення для реагентів: 
 • Розміщення до 40 реагентів  

     на борту  
 • Охолодження реагентів: 4-15°С  
 • Об’єм реагентів:  

         R1 120-450 мкл, R2 10-250 мкл

Аналізатор Chemray 330

Продуктивність 200 тестів/год

Методи дослідження
Кінцева точка, кінетика, одно- та двохвилеві 

вимірювання, лінійне/нелінійне, 
мультиточкове калібрування

Кількість реагентів Двореагентна методика

Довжини хвиль 340, 405, 450, 510, 546,578,630, 670  нм

Керування реагентами 
та пробами

Автоматичний моніторінг залишкових 
обємів, інтерактивне флагування

Відділення зразків 40 позицій

Відділення реагентів 40 позицій з температурою 4-15 °С, 
флакони 20 та 40 мл

Відсік реакцій
81 кювета, довжина оптичного шляху 5  мм, 

температура 37°С±0,2, 
автоматичне 8-крокове промивання

Споживання води До 6,7 л/год

Технічні умови

Параметри 
навколишнього середовища

Температура від 0°С до 40 °С, 
вологість -80 %

Розміри 800(Д) х 590(В) х 650(Ш)  мм

Вага 142  кг

Автоматичний біохімічний аналізатор 
CHEMRAY 330

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Chemray 240/Chemray 420 - автоматичні біохімічні аналізатори відкритого типу для проведення рутинних та 
спеціалізованих досліджень для медичних лабораторій з великим і середнім ступенем навантаження

Автоматичне розведення зразків, у комбінації з багаторівневою системою контролю якості виконання аналізів 
мінімізує участь оператора в робочому процесі, що гарантує точний результат.

Мікропіпетки аналізатора оснащені сенсорами для визначення рівня рідин, мікропухирців та згустків. 

Керування основними параметрами роботи аналізатора відбувається на персональному комп’ютері за допомогою 
спеціалізованого програмного забезпечення. Оператор може вибирати обстеження за окремими біохімічними показ-
никами, також доступно вимірювання термінових проб (STAT-режим).

Аналізатор оснащений системою автоматичної мийки пробовідбірників всередині та ззовні. Обробка проводиться 
після кожного циклу при залишковому об’ємі менше 0,1%.

Модель Chemray 420 комплектується іоноселективним блоком для визначення іонів К, Na та Cl-. Контроль якості авто-
матичний, з інтелектуальною системою сповіщення.

Аналізатор Сhemray 240 Сhemray 420

Продуктивність 160 тестів/год Від 360 тестів/год 
до 560 тестів/год (опція)

Методи дослідження кінцева точка, кінетика, 
фіксований час

кінцева точка, кінетика, 
фіксований час

Кількість 
реагентів

Одно / двореагентна 
методика

Одно/дво/три/чотири 
реагентна методика

Керування реагентами та пробами

Відділення зразків 40 позицій 100 позицій

Відділення реагентів 40 позицій з температурою 4-15°С, 
флакони 20 та 40 мл

80 позицій з температурою 2-10°С, 
флакони 20, 40 та 60 мл

Відсік реакцій
81кювета, довжина оптичного 

шляху 5 мм, температура 37 °С±0,2, 
автоматичне 8-крокове промивання

100 кювет, довжина оптичного 
шляху 5  мм, температура 37°С±0.18,
автоматичне 8-крокове промивання

Споживання води До 2,5 л/год потребує станції
подачі та очистки води

Технічні умови

Параметри 
навколишнього 

середовища

Температура від 0°С до 40°С, 
вологість <80%

Температура від 10°С до 30°С, 
вологість 40-85%

Розміри 800х600х650 мм 1150х726х1150 мм

Вага 80  кг 120  кг

CHEMRAY 420

CHEMRAY 240

Автоматичні біохімічні аналізатори
CHEMRAY 240/CHEMRAY 420

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики:
 • Постійна пропускна здатність 200 тестів/год 
 • Принцип вимірювання: імунотурбідиметрія, клінічна хімія  
 • Методи дослідження: по кінцевій точці, по двох точках, кінетика  
 • Відкрита система реагентів  
 • Аналіз в режимі STAT  
 • Двонаправлене підключення до ЛІС 

Відділення для зразків: 
 • Розміщення до 40 зразків пацієнтів на борту  
 • Об’єм проби: 3-45 мкл 
 • Вільне розміщення стандартів та контролів

Реакційний відсік: 
 • 81 кювета, довжина оптичного  

     шляху 5 мм, температура 37°С ± 2°С 
 • Незалежне  

     перемішування проби  
 • 8-етапне промивання кювет

Оптична система:
 • Галогенова лампа  
 • Діапазон абсорбції: 0-4000 Abs  
 • Довжини хвиль: 8 світлофільтрів, 

         включаючи, 340 нм; 405 нм; 450 нм; 
          510 нм; 546 нм; 578 нм; 630 нм; 670 нм

Відділення для реагентів: 
 • Розміщення до 40 реагентів  

     на борту  
 • Охолодження реагентів: 4-15°С  
 • Об’єм реагентів:  

         R1 120-450 мкл, R2 10-250 мкл

Аналізатор Chemray 330

Продуктивність 200 тестів/год

Методи дослідження
Кінцева точка, кінетика, одно- та двохвилеві 

вимірювання, лінійне/нелінійне, 
мультиточкове калібрування

Кількість реагентів Двореагентна методика

Довжини хвиль 340, 405, 450, 510, 546,578,630, 670  нм

Керування реагентами 
та пробами

Автоматичний моніторінг залишкових 
обємів, інтерактивне флагування

Відділення зразків 40 позицій

Відділення реагентів 40 позицій з температурою 4-15 °С, 
флакони 20 та 40 мл

Відсік реакцій
81 кювета, довжина оптичного шляху 5  мм, 

температура 37°С±0,2, 
автоматичне 8-крокове промивання

Споживання води До 6,7 л/год

Технічні умови

Параметри 
навколишнього середовища

Температура від 0°С до 40 °С, 
вологість -80 %

Розміри 800(Д) х 590(В) х 650(Ш)  мм

Вага 142  кг

Автоматичний біохімічний аналізатор 
CHEMRAY 330

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Швидкісні продуктивні високоточні аналізатори нового покоління з відкритою системою реагентів мають 
вдосконалену реакційну та вимірювальну системи,  споживають мінімальний об’єм зразків і реагентів

Аналізатор Chemray 380

Продуктивність 560 тестів/год, 800 тестів/год з визначення електролітів (опціонально)

Принцип методу Колориметрія, турбідиметрія

Методи 
досліджень Кінцева точка, фіксований час, кінетика, одно- та двохвильові вимірювання

Кількість реагентів в методиці Одно /дво/три/чотири реагентні методики

Програмування Відкрита система з визначеними користувачем профілями та обчисленнями

Кількість реакційних відсіків 1

Реакційні позиції 80 охолоджуваних

Споживання води 28 л/год

Наявність іон-селективного 
блоку Опційно (K+ Na+ Сl- )

Контроль якості
Щоденний контроль в реальному часі

Контроль за кількома правилами Вестгарда
Сигналізація про відхилення в реальному часі

Параметри навколишнього 
середовища 15 °C ~ 30 °C, вологість 35% ~ 80%

Розмір 1150 мм (Д) x 850 мм (Ш) x 1250 мм (В)

Аналізатор Chemray 800

800 тестів/год, 1200 тестів/год з визначення електролітів (опціонально)

Принцип методу Колориметрія, турбідиметрія

Методи досліджень Кінцева точка, фіксований час, кінетика, одно- та двохвильові вимірювання

Кількість реагентів в методиці Одно /дво/три/чотири реагентні методики

Програмування Відкрита система з визначеними користувачем профілями та обчисленнями

Довжина хвилі 12 базових довжин хвиль в діапазоні 340-795 нм

Відділення зразків
Об’єм зразка від 2 мкл 

140 позицій зразка, 25 з яких охолоджуються
Підтримка стандартної пробірки, первинної пробірки, пробірки типу Епендорф

Відділення реагентів
Об’єм реагенту від 20 мкл 

100 позицій реагентів для R1, R2, R3, R4  
24 години безперервного охолодження 

Реакційний відсік 165 багаторазових реакційних кювет

Споживання води 35 л/год

Наявність іон-селективного 
блоку Опційно (K+ Na+ Сl- )

Контроль якості
Щоденний контроль в реальному часі

Контроль за кількома правилами Вестгарда
Сигналізація про відхилення в реальному часі

Параметри навколишнього 
середовища 15 °C ~ 30 °C, вологість 35% ~ 80%

Розмір 1150 мм (Д) x 850 мм (Ш) x 1250 мм (В)

Автоматичний біохімічний аналізатор 
CHEMRAY 800

Автоматичний біохімічний аналізатор 
CHEMRAY 380

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Швидкісні продуктивні високоточні аналізатори нового покоління з відкритою системою реагентів мають 
вдосконалену реакційну та вимірювальну системи,  споживають мінімальний об’єм зразків і реагентів

Аналізатор Chemray 380

Продуктивність 560 тестів/год, 800 тестів/год з визначення електролітів (опціонально)

Принцип методу Колориметрія, турбідиметрія

Методи 
досліджень Кінцева точка, фіксований час, кінетика, одно- та двохвильові вимірювання

Кількість реагентів в методиці Одно /дво/три/чотири реагентні методики

Програмування Відкрита система з визначеними користувачем профілями та обчисленнями

Кількість реакційних відсіків 1

Реакційні позиції 80 охолоджуваних

Споживання води 28 л/год

Наявність іон-селективного 
блоку Опційно (K+ Na+ Сl- )

Контроль якості
Щоденний контроль в реальному часі

Контроль за кількома правилами Вестгарда
Сигналізація про відхилення в реальному часі

Параметри навколишнього 
середовища 15 °C ~ 30 °C, вологість 35% ~ 80%

Розмір 1150 мм (Д) x 850 мм (Ш) x 1250 мм (В)

Аналізатор Chemray 800

800 тестів/год, 1200 тестів/год з визначення електролітів (опціонально)

Принцип методу Колориметрія, турбідиметрія

Методи досліджень Кінцева точка, фіксований час, кінетика, одно- та двохвильові вимірювання

Кількість реагентів в методиці Одно /дво/три/чотири реагентні методики

Програмування Відкрита система з визначеними користувачем профілями та обчисленнями

Довжина хвилі 12 базових довжин хвиль в діапазоні 340-795 нм

Відділення зразків
Об’єм зразка від 2 мкл 

140 позицій зразка, 25 з яких охолоджуються
Підтримка стандартної пробірки, первинної пробірки, пробірки типу Епендорф

Відділення реагентів
Об’єм реагенту від 20 мкл 

100 позицій реагентів для R1, R2, R3, R4  
24 години безперервного охолодження 

Реакційний відсік 165 багаторазових реакційних кювет

Споживання води 35 л/год

Наявність іон-селективного 
блоку Опційно (K+ Na+ Сl- )

Контроль якості
Щоденний контроль в реальному часі

Контроль за кількома правилами Вестгарда
Сигналізація про відхилення в реальному часі

Параметри навколишнього 
середовища 15 °C ~ 30 °C, вологість 35% ~ 80%

Розмір 1150 мм (Д) x 850 мм (Ш) x 1250 мм (В)

Автоматичний біохімічний аналізатор 
CHEMRAY 800

Автоматичний біохімічний аналізатор 
CHEMRAY 380

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тип аналізатора Повністю автоматичний ІХЛ 

Пропускна здатність Постійна 120 тестів/год 

Метод дослідження
Ферментативна хемілюмінесценція 

на магнітних частках за одноетапним методом, 
двоетапним методом, псевдодвоетапним методом тощо

Калібрування Підтримує 2-точкову, 6-точкову та інші калібровки

Оптична система Діапазон вимірювання 0~60M RLU, лінійний діапазон внутрішнього 
монотонного вимірювання 3000-30M RLU, Dark Count < 150RLU

Відділення проб До 60 зразків в одній партії, безперервна подача зразків в первинних 
пробірках або чашках, зчитування штрих-коду зразків

Відділення реагентів 24 позиції з охолоджуванням 2-10 оС, 
безперервна дозагрузка реагентів

Реакційне відділення Безперервне завантаження одноразових кювет по 1000 шт, 
автоматичне завантаження реакційних кювет 

Температурний 
контроль

Постійна температура реакції 37±0,5 оС, 
прямий підігрів реакційних кювет для інкубації

Дозуюча система Сталеві голки з датчиками рівня рідин, 
захистом від зіткнень, згустків, контролем залишків

Габарити, мм/вага 1200 (д)х790 (ш)х1135 (в)/250 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передова автоматична система з технологією CLIA розроблена для лабораторій з великим потоком зразків 

Аналізатор використовує ферментативний принцип хемілюмінесценції ALP-AMPPD та незалежну магнітну 4-фазну се-
парацію в поєднанні з вихровим ресуспендуванням магнітних частинок, які забезпечують високу чутливість виявлен-
ня аналітів до 10-21 моль/л.

3-ступенева система промивання, функція попереднього підігріву реагентів та безперервне завантаження кювет 
збільшують пропускну здатність. Панелі тестів, що доступні для замовлення: тіреоїдна, ревматоїдна, фертильна, 
кардіо, запалення, гормони росту, кістковий метаболізм, глікопрофіль, маркери пухлин, анемія, торч-інфекції, гепати-
ти та ВІЛ, та додатково 47 аутоімунних тестів. Водночас, ще 122 тести для алергопанелі розробляються виробником.

Тип аналізатора Повністю автоматичний ІХЛ 

Пропускна здатність До 80 тестів/год, режим мультитесту до 10 показників

Метод дослідження Ферментативна хемілюмінесценція на магнітних частках 
за протоколами сендвіча/конкуренції/титрування

Калібрування 2-6 точкова калібровка для кожного аналіта, підтримка альтернативних калібраторів, 
калібратори зберігаються на борту 28 днів

Відділення проб 12 зразків в одній партії, безперервна подача зразків в первинних пробірках або чашках, 
зчитування штрих-коду зразків (опційно)

Відділення реагентів 10 позицій з охолоджуванням 2-8 оС, реагенти зберігаються на борту 28 днів

Пам’ять 100 000 результатів

Інтерфейс Вбудований ПК, RS232, можливість двонаправленого LIS, стандартні порти USB 
та інтернет для інших комунікаційних пристроїв

Температурний контроль Постійна температура реакції 37±0,5 оС

Контроль якості Автоматичний в реальному часі, попередження про вихід з-під контролю, 
підтримка альтернативних лотів

Дозуюча система Сталева голка з датчиками рівня рідин, захистом від згустків

Габарити, мм/вага 460 (д) х 685 (ш) х 602 (в)/80 кг

Автоматичний ІХЛ аналізатор
Lumiray 630

Автоматичний ІХЛ аналізатор
Lumiray 1600

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактна автоматична система з технологією CLIA спеціально розроблена для підвищення ефективності ла-
бораторії з маленьким або середнім потоком пацієнтів 

Аналізатор використовує ферментативний принцип хемілюмінесценції ALP-AMPPD та незалежну магнітну 3-фазну 
магнітну сепарацію.  В поєднанні з інтелектуальною системою з функцією запуску однією клавішою, зручним керу-
ванням реагентами QR, автоматичним завантаженням кювет і зразків, підтримкою функції проколу кришки пробірок 
зі зразками аналітична система Lumiray 630 гарантує надійні, ефективні та точні результати тестування для наступних 
панелей: тіреоїдна, ревматоїдна, фертильна, кардіо, запалення, гормони росту, кістковий метаболізм, гліко-профіль, 
маркери пухлин, анемія, торч-інфекції, гепатити та ВІЛ, та додатково 47 аутоімунних тестів.
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Тип аналізатора Повністю автоматичний ІХЛ 

Пропускна здатність Постійна 120 тестів/год 

Метод дослідження
Ферментативна хемілюмінесценція 

на магнітних частках за одноетапним методом, 
двоетапним методом, псевдодвоетапним методом тощо

Калібрування Підтримує 2-точкову, 6-точкову та інші калібровки

Оптична система Діапазон вимірювання 0~60M RLU, лінійний діапазон внутрішнього 
монотонного вимірювання 3000-30M RLU, Dark Count < 150RLU

Відділення проб До 60 зразків в одній партії, безперервна подача зразків в первинних 
пробірках або чашках, зчитування штрих-коду зразків

Відділення реагентів 24 позиції з охолоджуванням 2-10 оС, 
безперервна дозагрузка реагентів

Реакційне відділення Безперервне завантаження одноразових кювет по 1000 шт, 
автоматичне завантаження реакційних кювет 

Температурний 
контроль

Постійна температура реакції 37±0,5 оС, 
прямий підігрів реакційних кювет для інкубації

Дозуюча система Сталеві голки з датчиками рівня рідин, 
захистом від зіткнень, згустків, контролем залишків

Габарити, мм/вага 1200 (д)х790 (ш)х1135 (в)/250 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передова автоматична система з технологією CLIA розроблена для лабораторій з великим потоком зразків 

Аналізатор використовує ферментативний принцип хемілюмінесценції ALP-AMPPD та незалежну магнітну 4-фазну се-
парацію в поєднанні з вихровим ресуспендуванням магнітних частинок, які забезпечують високу чутливість виявлен-
ня аналітів до 10-21 моль/л.

3-ступенева система промивання, функція попереднього підігріву реагентів та безперервне завантаження кювет 
збільшують пропускну здатність. Панелі тестів, що доступні для замовлення: тіреоїдна, ревматоїдна, фертильна, 
кардіо, запалення, гормони росту, кістковий метаболізм, глікопрофіль, маркери пухлин, анемія, торч-інфекції, гепати-
ти та ВІЛ, та додатково 47 аутоімунних тестів. Водночас, ще 122 тести для алергопанелі розробляються виробником.

Тип аналізатора Повністю автоматичний ІХЛ 

Пропускна здатність До 80 тестів/год, режим мультитесту до 10 показників

Метод дослідження Ферментативна хемілюмінесценція на магнітних частках 
за протоколами сендвіча/конкуренції/титрування

Калібрування 2-6 точкова калібровка для кожного аналіта, підтримка альтернативних калібраторів, 
калібратори зберігаються на борту 28 днів

Відділення проб 12 зразків в одній партії, безперервна подача зразків в первинних пробірках або чашках, 
зчитування штрих-коду зразків (опційно)

Відділення реагентів 10 позицій з охолоджуванням 2-8 оС, реагенти зберігаються на борту 28 днів

Пам’ять 100 000 результатів

Інтерфейс Вбудований ПК, RS232, можливість двонаправленого LIS, стандартні порти USB 
та інтернет для інших комунікаційних пристроїв

Температурний контроль Постійна температура реакції 37±0,5 оС

Контроль якості Автоматичний в реальному часі, попередження про вихід з-під контролю, 
підтримка альтернативних лотів

Дозуюча система Сталева голка з датчиками рівня рідин, захистом від згустків

Габарити, мм/вага 460 (д) х 685 (ш) х 602 (в)/80 кг

Автоматичний ІХЛ аналізатор
Lumiray 630

Автоматичний ІХЛ аналізатор
Lumiray 1600

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактна автоматична система з технологією CLIA спеціально розроблена для підвищення ефективності ла-
бораторії з маленьким або середнім потоком пацієнтів 

Аналізатор використовує ферментативний принцип хемілюмінесценції ALP-AMPPD та незалежну магнітну 3-фазну 
магнітну сепарацію.  В поєднанні з інтелектуальною системою з функцією запуску однією клавішою, зручним керу-
ванням реагентами QR, автоматичним завантаженням кювет і зразків, підтримкою функції проколу кришки пробірок 
зі зразками аналітична система Lumiray 630 гарантує надійні, ефективні та точні результати тестування для наступних 
панелей: тіреоїдна, ревматоїдна, фертильна, кардіо, запалення, гормони росту, кістковий метаболізм, гліко-профіль, 
маркери пухлин, анемія, торч-інфекції, гепатити та ВІЛ, та додатково 47 аутоімунних тестів.
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Режими досліджень
По кінцевій точці, по двом точкам, 

біхроматичний, лінійна регресія, кінетика, 
мультикалібрування

Довжини хвиль 
(світлофільтри) 340, 405, 492, 510, 535, 546, 578 та 620 нм

Додаткові світлофільтри 
(замовлення) 450 нм

Мінімальний 
реакційний об'єм 200 мкл

Реакційна система
кварцева проточна кювета 25 мкл, 
довжина оптичного шляху 10 мм, 

наливна кювета 12,5х12,5  мм

Температурний контроль 250С-300С-37 0С

Програмування
Прямий доступ до 47 методик з клавіатури 

Є можливість одночасно 
запрограмувати 160 методик

Контроль якості Щоденний, з архівуванням результатів

Пам'ять / звіти До 500 результатів, різні форми звітів, 
друк результатів з термопринтера на борту

Розміри 450 х 330 х 140 мм

Вага 8 кг

RT1904C - компактний напівавтоматичний біохімічний фотометр відкритого 
типу, призначений для виконання біохімічних аналізів методом in vitro. При-
стрій керується вбудованим комп’ютером з операційною системою Windows 
CE. Аналізатор зарекомендував себе як надійне та якісне обладнання для 
клінічних лабораторій.

RT-А19 - компактний та зручний в роботі інкубатор-термостат, який здатний працюва-
ти з пробірками та кюветами. Інкубатор широко використовується в дослідженнях з 
біохімічними аналізаторами для інкубації зразків.

Температурний режим 25°С, 30°С, 37°C, 45°С, з точністю ± 0.5°С

Швидкість нагрівання Від 25°С до 37°С за 6 хвилин 
(при кімнатній температурі 25°С)

Розмір, 
кількість комірок

0 13  мм х 20 місць, 0 15  мм х 4 місця, 
глибина 33  мм, 15 комірок в зоні детекції

Дисплей Цифровий LED-дисплей

Потужність 70 Вт

Розміри 272х203х188 мм

Вага 2,4 кг

Інкубатор RT-A19

Напівавтоматичний біохімічний фотометр
RT-1904С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напівавтоматичний біохімічний фотометр
RT9200 

Режими досліджень

Кінетичний, двоточковий, біхроматичний, 
по кінцевій точці з/без бланка 

реагенту та бланка зразка, 
лінійна та нелінійна крива калібрування

Довжини хвиль 
(світлофільтри) 340, 405, 500, 546, 620 нм

Діапазон 
лінійного вимірювання -0.5 - 3.00 Abs

Мінімальний 
реакційний об'єм 200 мкл

Кюветний блок Металокварцева проточна кювета, 
довжина оптичного шляху 10 мм

Температурний контроль 250С- 300С-37 0С

Програмування Прямий доступ з клавіатури 
до 47 методик

Контроль якості
Є можливість одночасно

 запрограмувати 60 методик, 
2 контролі на тест

Пам'ять, звіт До 2200 даних пацієнтів

Інтерфейс зв'язку ПК RS-232

Принтер Вбудований

Розміри 360 х 318 х 160 мм

Вага 7  кг

RT9200 - компактний напівавтоматичний біохімічний фото-
метр, призначений для виконання біохімічних аналізів. 

Використовує систему реагентів відкритого типу. Пристрій 
може працювати з наливною кюветою (опційно). 

Аналізатор має великий об’єм пам’яті з можливістю збері-
гання до 60 програм та 2200 результатів досліджень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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мультикалібрування

Довжини хвиль 
(світлофільтри) 340, 405, 492, 510, 535, 546, 578 та 620 нм

Додаткові світлофільтри 
(замовлення) 450 нм

Мінімальний 
реакційний об'єм 200 мкл

Реакційна система
кварцева проточна кювета 25 мкл, 
довжина оптичного шляху 10 мм, 

наливна кювета 12,5х12,5  мм

Температурний контроль 250С-300С-37 0С

Програмування
Прямий доступ до 47 методик з клавіатури 

Є можливість одночасно 
запрограмувати 160 методик

Контроль якості Щоденний, з архівуванням результатів

Пам'ять / звіти До 500 результатів, різні форми звітів, 
друк результатів з термопринтера на борту

Розміри 450 х 330 х 140 мм

Вага 8 кг

RT1904C - компактний напівавтоматичний біохімічний фотометр відкритого 
типу, призначений для виконання біохімічних аналізів методом in vitro. При-
стрій керується вбудованим комп’ютером з операційною системою Windows 
CE. Аналізатор зарекомендував себе як надійне та якісне обладнання для 
клінічних лабораторій.

RT-А19 - компактний та зручний в роботі інкубатор-термостат, який здатний працюва-
ти з пробірками та кюветами. Інкубатор широко використовується в дослідженнях з 
біохімічними аналізаторами для інкубації зразків.

Температурний режим 25°С, 30°С, 37°C, 45°С, з точністю ± 0.5°С

Швидкість нагрівання Від 25°С до 37°С за 6 хвилин 
(при кімнатній температурі 25°С)

Розмір, 
кількість комірок

0 13  мм х 20 місць, 0 15  мм х 4 місця, 
глибина 33  мм, 15 комірок в зоні детекції

Дисплей Цифровий LED-дисплей

Потужність 70 Вт
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Вага 2,4 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напівавтоматичний біохімічний фотометр
RT9200 

Режими досліджень

Кінетичний, двоточковий, біхроматичний, 
по кінцевій точці з/без бланка 

реагенту та бланка зразка, 
лінійна та нелінійна крива калібрування

Довжини хвиль 
(світлофільтри) 340, 405, 500, 546, 620 нм

Діапазон 
лінійного вимірювання -0.5 - 3.00 Abs

Мінімальний 
реакційний об'єм 200 мкл

Кюветний блок Металокварцева проточна кювета, 
довжина оптичного шляху 10 мм

Температурний контроль 250С- 300С-37 0С

Програмування Прямий доступ з клавіатури 
до 47 методик

Контроль якості
Є можливість одночасно

 запрограмувати 60 методик, 
2 контролі на тест

Пам'ять, звіт До 2200 даних пацієнтів

Інтерфейс зв'язку ПК RS-232

Принтер Вбудований

Розміри 360 х 318 х 160 мм

Вага 7  кг

RT9200 - компактний напівавтоматичний біохімічний фото-
метр, призначений для виконання біохімічних аналізів. 

Використовує систему реагентів відкритого типу. Пристрій 
може працювати з наливною кюветою (опційно). 

Аналізатор має великий об’єм пам’яті з можливістю збері-
гання до 60 програм та 2200 результатів досліджень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Показники для визначення РТ, АРТТ, ТТ , фібриноген, АТ -III, 
плазміноген, Д-Димер, ПДФ та інші

Методи вимірювання: 
• клотинговий 
• хромогенний 

• імунотурбідиметрія

Нефелометрія, 
Колориметрія на довжині хвилі 405 нм, 
Турбідиметрія на довжині хвилі 575 нм

Відділення проб
27 позицій, 

термінові проби визначає 
користувач, STAT-режим

Відділення реагентів 23 позиції для охолодження (13-15°С)

Реакційне відділення 72 кювети на борту, 
кювети типу Sysmex Corporation

Температурний контроль
Термостатована голка пробовідбірника, 

15 комірок для інкубації для
зоні детекції (37°С)

Контроль якості
Вбудовані програми, 

будування графіків Леви-Дженінгса, 
перевірка правилами Вестгарда

Габарити 660x580x510 мм

Вага 53 кг

Компактний автоматичний коагулометр призначений для проведення рутинних та спеціалізованих тестів досліджен-
ня системи гемостазу. Продуктивність аналізатора складає 30 тестів за годину - оптимальний показник для клінічних 
лабораторій з малим та середнім потоком пацієнтів.  Доступ до виконання тестів – довільний, включаючи STAT-дослід-
ження. Система відкрита для роботи з реагентами будь-яких виробників. 

Керування приладом можливе через сенсорний екран управління, а також через зовнішній персональний комп’ютер. 
Має вбудований термопринтер, пам’ять на 100 000 результатів.

Автоматичний коагулометр
RAC-050

RAC-050

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматичний коагулометр
RAC-1800

Тип приладу Автоматичний, вільного доступу до тестів

Продуктивність 188 тестів/год по PT, 86 тестів/год по D-Dimer

Тести PT, APTT, TT, FIB, AT-III, PLG, a2-AP, PC, Heparin, D-Dimer, FDP тощо

Метод вимірювання
Клотинговий, хромогенний, імунотурбідиметричний, довжини 
хвиль 405нм, 575 нм, 660 нм, 800 нм + 2 додаткових (опційно) 

в діапазоні 400-900 нм 

Відділення проб 55 позицій, приорітет STAT-зразків в будь-якій позиції

Відділення реагентів 24 позиції з охолоджуванням <16°C, 5 позицій 
з кімнатною температурою

Реакційне відділення 300 кювет на борту, автоподача, мінімальний об’єм реакційної 
суміші 150 мкл

Температурний контроль 37±0.5°C, термостатована голка пробовідбірника, 
18 інкубаційних вічок, 13 вимірюваних вічок

Контроль якості Автоматичний, з будуванням графіків Леві-Дженінгса та перевіркою 
правилами Вестгарда

Габарити, мм/вага 820x680x550/100 кг

Компактний, але потужний прилад для досліджень 
повної панелі гемостазу, призначений для лабора-
торій з великим потоком паціентів. Система відкри-
того типу працює з реагентами будь-якого виробни-
ка. Аналізатор керується за допомогою зовнішнього 
комп’ютера з сучасним програмним забезпечен-
ням, двонаправленою ЛІС, дружнім до користувача 
інтерфейсом. Споживання води 6 Л/год.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



26 27

Показники для визначення РТ, АРТТ, ТТ , фібриноген, АТ -III, 
плазміноген, Д-Димер, ПДФ та інші

Методи вимірювання: 
• клотинговий 
• хромогенний 

• імунотурбідиметрія

Нефелометрія, 
Колориметрія на довжині хвилі 405 нм, 
Турбідиметрія на довжині хвилі 575 нм

Відділення проб
27 позицій, 

термінові проби визначає 
користувач, STAT-режим

Відділення реагентів 23 позиції для охолодження (13-15°С)

Реакційне відділення 72 кювети на борту, 
кювети типу Sysmex Corporation

Температурний контроль
Термостатована голка пробовідбірника, 

15 комірок для інкубації для
зоні детекції (37°С)

Контроль якості
Вбудовані програми, 

будування графіків Леви-Дженінгса, 
перевірка правилами Вестгарда

Габарити 660x580x510 мм

Вага 53 кг

Компактний автоматичний коагулометр призначений для проведення рутинних та спеціалізованих тестів досліджен-
ня системи гемостазу. Продуктивність аналізатора складає 30 тестів за годину - оптимальний показник для клінічних 
лабораторій з малим та середнім потоком пацієнтів.  Доступ до виконання тестів – довільний, включаючи STAT-дослід-
ження. Система відкрита для роботи з реагентами будь-яких виробників. 

Керування приладом можливе через сенсорний екран управління, а також через зовнішній персональний комп’ютер. 
Має вбудований термопринтер, пам’ять на 100 000 результатів.

Автоматичний коагулометр
RAC-050

RAC-050

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматичний коагулометр
RAC-1800

Тип приладу Автоматичний, вільного доступу до тестів

Продуктивність 188 тестів/год по PT, 86 тестів/год по D-Dimer

Тести PT, APTT, TT, FIB, AT-III, PLG, a2-AP, PC, Heparin, D-Dimer, FDP тощо

Метод вимірювання
Клотинговий, хромогенний, імунотурбідиметричний, довжини 
хвиль 405нм, 575 нм, 660 нм, 800 нм + 2 додаткових (опційно) 

в діапазоні 400-900 нм 

Відділення проб 55 позицій, приорітет STAT-зразків в будь-якій позиції

Відділення реагентів 24 позиції з охолоджуванням <16°C, 5 позицій 
з кімнатною температурою

Реакційне відділення 300 кювет на борту, автоподача, мінімальний об’єм реакційної 
суміші 150 мкл

Температурний контроль 37±0.5°C, термостатована голка пробовідбірника, 
18 інкубаційних вічок, 13 вимірюваних вічок

Контроль якості Автоматичний, з будуванням графіків Леві-Дженінгса та перевіркою 
правилами Вестгарда

Габарити, мм/вага 820x680x550/100 кг

Компактний, але потужний прилад для досліджень 
повної панелі гемостазу, призначений для лабора-
торій з великим потоком паціентів. Система відкри-
того типу працює з реагентами будь-якого виробни-
ка. Аналізатор керується за допомогою зовнішнього 
комп’ютера з сучасним програмним забезпечен-
ням, двонаправленою ЛІС, дружнім до користувача 
інтерфейсом. Споживання води 6 Л/год.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аналізатор RT-6500 RT-6100 RT-2100С

Режими 
розрахунків

Одноточкове калібрування, поглинання, Сut-o� , 
ламана багатоточкова крива, 

експонентна регресія, лінійна регресія, 
логарифметична регресія, 4PL-регресія

Контроль 
якості

Правила Вестгарда, 
графіки Леви Дженнінгса, 

автоматичне сповіщення про помилки

Правила Вестгарда, 
графіки Леви Дженнингса

Довжини 
хвиль

340, 405, 450, 492, 630 нм 
(+ опційно 3 фільтри на вибір)

405, 450, 492, 630 нм 
(+ опційно фільтри 400-700 нм)

Діапазон 
вимірювань 0.000 – 4,000 ABS ±0,001

Керування, 
програмне 

забезпечення

Керування 
за допомогою ПК

Керування за допомогою ПК, 
програмне забезпечення 

на базі Windows XP

Сенсорний 6” LCD кольоровий 
дисплей, зовнішня мишка 

або клавіатура, 
вбудований RICS процесор, 

Windows CE

Інтерфейс RS-232, двонаправлений зв’язок RS-232, двонаправлений зв’язок RS-232, USB, карти SD

Пам'ять, звіти

Більше 500 програм, 
до 100000 результатів, 

різні форми звіту, 
автоматичне зберігання даних 

при відсутності електроживлення

Більше 100 протоколів досліджень, 
до 100000 результатів, 

різні форми звіту, 
автоматичне зберігання даних при 

відсутності електроживлення

Більше 100 протоколів досліджень, 
10000 результатів дослідження, 

різні форми звіту, 
включаючи розгорнутий 

звіт по окремому пацієнту

Планшетні спектрофотометри (ІФА-аналізатори) - пристрої, які визначають оптичну щільність рідин в 8-, 12-лункових стри-
пах та 96-лункових планшетах. Це дозволяє провести кількісний аналіз як малої, так і великої кількості проб одночасно. 

Планшетні спектрофотометри використовуються для імуноферментного аналізу. 

Принцип роботи спектрофотометрів оснований на різниці інтенсивності вхідного та поглинутого світла. Деякі пристрої 
оснащені вбудованим бортовим шейкером для струшування планшетів, інкубатором та програмним забезпеченням.

Планшетні фотометри (рідери)
RT-2100C/ RT-6100/ RT-6500 для імуноферментного аналізу

RT-6500 RT-6100 RT-2100С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Високоточні одно-, двох та чотири-канальні оптичні коагулометри відкритого типу для лабораторій із середнім пото-
ком пацієнтів. 

Сучасна оптична система детекції аналізаторів проводить вимірювання клотинговим методом і визначає показники 
системи згортання крові для діагностики тромбофілічних порушень, передтромботичних станів, а також для контро-
лю антикоагулянтної терапії.

Пристрої керуються вбудованим комп’ютером з операційною системою Windows CE. Результати виводяться на сен-
сорний дисплей, зберігаються в пам’яті пристрою та можуть бути роздруковані на внутрішньому або зовнішньому 
принтері. 

Напівавтоматичні коагулометри
RT-2201C/ RT-2202/ RT-2204C

Аналізатор RT-2201C RT-2202 RT-2204С

Параметри для визначення PT, APTT, TT, FIB(Klauss/calculated)

Принцип детекції Оптичний (лазерний світлодіод 405 нм)

К-сть вимірювальних 
каналів 1 2 4

К-сть позицій для зразків 5 5 24

К-сть позицій для реагентів
2 позиції (включаючи
1 позицію з магнітною 

мішалкою)

2 позиції (включаючи
1 позицію з магнітною 

мішалкою)

6 позицій (включаючи
1 позицію з магнітною 

мішалкою)

Блок реагентів/зразків Термостатований (37°С)

Об'єм реакційної суміші від 75 мкл до 300 мкл, обирає користувач

Калібрування тестів Калібрувальні криві з редагуванням до 6 точок

Відображення результатів сек, МНВ, %, нг/ мл, мг/дл, г/л

Керування аналізатором
6’’ LCD сенсорний дисплей або 90×53  мм LCD (модифікація)

Сенсорна або клавішна панель (модифікація) та маніпулятор «мишка». 
RS-232, PSTN (опція)

Додаткові аксесуари Термопринтер Термопринтер Підключення до
зовнішнього принтера

RT-2201С RT-2202 RT-2204С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аналізатор RT-6500 RT-6100 RT-2100С

Режими 
розрахунків

Одноточкове калібрування, поглинання, Сut-o� , 
ламана багатоточкова крива, 

експонентна регресія, лінійна регресія, 
логарифметична регресія, 4PL-регресія

Контроль 
якості

Правила Вестгарда, 
графіки Леви Дженнінгса, 

автоматичне сповіщення про помилки

Правила Вестгарда, 
графіки Леви Дженнингса

Довжини 
хвиль

340, 405, 450, 492, 630 нм 
(+ опційно 3 фільтри на вибір)

405, 450, 492, 630 нм 
(+ опційно фільтри 400-700 нм)

Діапазон 
вимірювань 0.000 – 4,000 ABS ±0,001

Керування, 
програмне 

забезпечення

Керування 
за допомогою ПК

Керування за допомогою ПК, 
програмне забезпечення 

на базі Windows XP

Сенсорний 6” LCD кольоровий 
дисплей, зовнішня мишка 

або клавіатура, 
вбудований RICS процесор, 

Windows CE

Інтерфейс RS-232, двонаправлений зв’язок RS-232, двонаправлений зв’язок RS-232, USB, карти SD

Пам'ять, звіти

Більше 500 програм, 
до 100000 результатів, 

різні форми звіту, 
автоматичне зберігання даних 

при відсутності електроживлення

Більше 100 протоколів досліджень, 
до 100000 результатів, 

різні форми звіту, 
автоматичне зберігання даних при 

відсутності електроживлення

Більше 100 протоколів досліджень, 
10000 результатів дослідження, 

різні форми звіту, 
включаючи розгорнутий 

звіт по окремому пацієнту

Планшетні спектрофотометри (ІФА-аналізатори) - пристрої, які визначають оптичну щільність рідин в 8-, 12-лункових стри-
пах та 96-лункових планшетах. Це дозволяє провести кількісний аналіз як малої, так і великої кількості проб одночасно. 

Планшетні спектрофотометри використовуються для імуноферментного аналізу. 

Принцип роботи спектрофотометрів оснований на різниці інтенсивності вхідного та поглинутого світла. Деякі пристрої 
оснащені вбудованим бортовим шейкером для струшування планшетів, інкубатором та програмним забезпеченням.

Планшетні фотометри (рідери)
RT-2100C/ RT-6100/ RT-6500 для імуноферментного аналізу

RT-6500 RT-6100 RT-2100С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Високоточні одно-, двох та чотири-канальні оптичні коагулометри відкритого типу для лабораторій із середнім пото-
ком пацієнтів. 

Сучасна оптична система детекції аналізаторів проводить вимірювання клотинговим методом і визначає показники 
системи згортання крові для діагностики тромбофілічних порушень, передтромботичних станів, а також для контро-
лю антикоагулянтної терапії.

Пристрої керуються вбудованим комп’ютером з операційною системою Windows CE. Результати виводяться на сен-
сорний дисплей, зберігаються в пам’яті пристрою та можуть бути роздруковані на внутрішньому або зовнішньому 
принтері. 

Напівавтоматичні коагулометри
RT-2201C/ RT-2202/ RT-2204C

Аналізатор RT-2201C RT-2202 RT-2204С

Параметри для визначення PT, APTT, TT, FIB(Klauss/calculated)

Принцип детекції Оптичний (лазерний світлодіод 405 нм)

К-сть вимірювальних 
каналів 1 2 4

К-сть позицій для зразків 5 5 24

К-сть позицій для реагентів
2 позиції (включаючи
1 позицію з магнітною 

мішалкою)

2 позиції (включаючи
1 позицію з магнітною 

мішалкою)

6 позицій (включаючи
1 позицію з магнітною 

мішалкою)

Блок реагентів/зразків Термостатований (37°С)

Об'єм реакційної суміші від 75 мкл до 300 мкл, обирає користувач

Калібрування тестів Калібрувальні криві з редагуванням до 6 точок

Відображення результатів сек, МНВ, %, нг/ мл, мг/дл, г/л

Керування аналізатором
6’’ LCD сенсорний дисплей або 90×53  мм LCD (модифікація)

Сенсорна або клавішна панель (модифікація) та маніпулятор «мишка». 
RS-232, PSTN (опція)

Додаткові аксесуари Термопринтер Термопринтер Підключення до
зовнішнього принтера

RT-2201С RT-2202 RT-2204С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Системи аспірації, переносу та дозування рідин в 96 коміркові планшети з використанням 8-, 12-канальної головки. 
Деякі моделі оснащені вбудованим бортовим шейкером для струшування планшетів, інкубатором та системою управ-
ління зі спеціалізованим програмним забезпеченням.

RT-A29 - компактний, повнофункціональний шейкер-інкубатор 

Зручність в експлуатації забезпечується легкістю програмування та постійним відо-
браженням на РК-дисплеї функцій, які виконуються. Діапазон часу виконання програ-
ми – від 0 до 100 годин, що перекриває будь-які дослідницькі та наукові завдання.

Промивачі мікропланшетів (вошери)
RT-2600С/ RT-3900/ RT-3100

Струшувач-термостат (термошейкер)

Промивач RT-3900 РТ-3100 RT-2600C

Тип мийної
головки 96 канальна

12-канальна 
(8-канальна 
за запитом)

8-канальна
(12-канальна 
за запитом)

Об'єм для 
промивання

50-3000 мкл на лунку 
10 мкл на крок

10-3000 мкл на лунку 
1 мкл на крок

50-3000 мкл на лунку 
(8-кан.) 50-2000 мкл 

на лунку (12-кан.)
Цикл 

промивання
Максимум 99 циклів 

із залишковим об’ємом 1 мкл

Керування РК-дисплей 
Порт RS-232

5,7''-кольоровий 
дисплей Порт RS-232

5''-дисплей 
Порт RS-232

Пам'ять 100 протоколів 100 протоколів 50 протоколів

Кількість 
та розмір планшетів

2 планшети 
86х128х20  мм

Діапазон температури +25ºС до 60ºС

Швидкість обертання 
(струшування) платформи

250-1200 об/хв, 
амплітуда 2  мм

Таймер від 1 до 100 годин!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RT-2600С

RT-A29

RT-3900 RT-3100

Аналізатори серії СХ компанії «Helena Biosciences» - компактні напівавтоматичні фотооптичні коагулометри для клотин-
гових, хромогенних та імунотурбідиметричних досліджень плазми крові. Для проведення аналізу непотрібно механічне 
перемішування, що суттєво прискорює роботу та знижує вартість аналізу.

Принцип визначення:
 • Фотооптичний
 • 1, 2 або 4-канальна лазерна оптика, яка використовує дов-

жину хвилі 405 нм
 • Підходить для іктеричних та ліпемічних зразків
 • Автоматичний запуск тесту
 • Визначення в дублях з розрахунком середнього значення

Обробка зразків:
 • Оснащується сканером штрих-кодів для автоматич- 

ного зчитування ідентифікаційних даних пацієнтів та 
реагентів (опційно)
 • 20 позицій для інкубації зразків та 5 – для реагентів, 

мінімальний об’єм для дослідження 75 – мкл!

Програмне забезпечення ТЕСАМ для обробки даних пацієнтів та результатів досліджень (опційно)

Програма дає доступ до широкої бази результатів, отриманих в ході досліджень.

 • Аналіз, контроль, керування та зберігання результатів досліджень
 • Інтуїтивна та легка у використанні платформа з персональними налаштуваннями
 • Навігація в одному вікні з відображенням кривої реакції та інформації пацієнта
 • Кількісні та графічні дані щодо діагнозу пацієнта та здійснення контролю якості
 • Односторонній інтерфейс для лабораторної інформаційної системи керування

Вимірювання:
 • клотингові  
 • хромогенні  
 • імунотурбідиметричні

Напівавтоматичні 
коагулометри серії CX: С-2Х/ С-4Х
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Агрегометр AggRAM – аналізатор для визначення ступеня агрегації тромбоцитів та тестування кофактору ристоце- 
тину у плазмі крові. Прилад проводить тести з індукторами агрегації тромбоцитів: ристоцетином, епінефрином, АДФ, 
арахідоновою кислотою, колагеном. 

 • Принцип роботи: світлопропускання, 4-канальна лазерна оптика 650 нм
 • Зразок: плазма пацієнта, збагачена та збіднена тромбоцитами
 • Об’єм кювети: від 150 мкл
 • Пропускна здатність: 4 або 8 пацієнтів за одне визначення
 • Інкубаційне відділення: 12 позицій
 • Відділення для реагентів: 4 позиції

Основні переваги:
 • Можливість налаштування послідовності тестів, калібрування, об’ємів, часу виконання, параметрів відображення, 

можливість вводити додаткові агоністи та створювати нові екрани для відображення результатів
 • Економія реагентів за рахунок роботи з мікрокількостями зразка та реагенту
 • Автоматичний розрахунок нахилу, максимуму агрегації, часу до досягнення максимальної агрегації, лаг-фази, 

вторинного нахилу та області під кривою з можливістю редагування вручну
 • Обширна база даних для зберігання результатів пацієнтів, контролів якості та калібрувань з автоматичним 

резервним копіюванням
 • Однонаправлений хост-інтерфейс LIS
 • Відображення даних QC Levey-Jennings на основі призначених правил Westgard з вбудованим журналом 

коригувальних дій

Агрегометр AggRAM

AggRAM ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТА РЕАГЕНТИ

Найменування Кількість

AGGRAM кювети 200 шт

Калібрувальні розчини для агрегометра 
(Scale set 1+ 2) 1х7 мл+1х3 мл

AGGRAM магнітні мішалки 
(багаторазового використання) 30 шт

Арахідонова кислота 5мг/ мл (ліоф.) 2 x 1.0 мл

Аденозин дифосфат (АДФ) 200 мкМоль/мл (ліоф.) 2 x 1.0 мл

Епінефрин 3 мМоль/мл (ліоф.) 2 x 1.0 мл

Колаген 100 мкг/ мл (рід.) 2 x 1.0 мл

Ристоцетин 15мг/ мл (ліоф.) 10 x 0.5 мл

Ристоцетин 10мг/ мл (ліоф.) 5 x 1.5 мл

Тромбоцити ліофілізовані 5 x 5.0 мл

Тромбоцити ліофілізовані 5 x 10.0 мл

Контрольна плазма vWF, патологія (ліоф.) 5 x 0.5 мл

Плазма для калібрування (ліоф.) 10 x 1.0 мл

ТРИС-буфер (рід.) 1 x 125.0 мл

Широкий асортимент, традиційна англійська якість, стабільність та прийнятна ціна - відмінні характеристики про-
дукції компанії Helena. Реагенти виготовляються в Великобританії та відповідають найвищим вимогам та стандартам. 
Компанія Helena бере участь в Міжнародній Службі Зовнішнього Контролю Якості більше 10 років: UK NEQAS, CEQAS, 
INSTAND.

Тромбопластини для визначення протромбінового часу, розрахунку протромбіногового індексу, протромбіну за Кві-
ком, МНВ – це готові до використання рідкі реагенти на основі мозку кролика. Відмінні особливості - низька варіатив-
ність МІЧ між лотами (менше 2%), висока чутливість до зовнішніх факторів згортання та низька чутливість до гепарину, 
стабільність відкритих флаконів 60 днів.

АЧТЧ – готові до використання набори рідких реагентів. Завдяки комбінації фосфоліпідів та кремнію, користувач от-
римує реагент АЧТЧ з різною чутливістю до антикоагулянтів вовчака, гепарину, до факторів згортання внутрішнього 
шляху.  Стабільність відкритих флаконів 30 днів.

Фібриноген за Клаусом – реагенти для кількісного визначення фібриногену. Тест-система включає в себе тромбі-
новий реагент, калібратор, буфер і може додатково комплектуватися каоліновою суспензією для оптимізації роботи 
на будь-яких автоматичних і напівавтоматичних коагулометрах з різними методами детекції. Тромбін має високу ста-
більність після розчинення - 7 днів при 2-8°С. Тест-система відрізняється достатнім діапазоном лінійності та 1.5-6.5г/л.

Тромбіновий час – однокомпонентний, надійний у використанні реагент. Містить ліофільно висушений стабілізова-
ний бичачий тромбін. Відрізняється лотонезалежною, сумарною активністю тромбіну 10 NIH/ мл та високою стабільні-
стю відкритого реагенту – 14 днів при 2-8°С.

Антитромбін Xa – тест-система для кількісного визначення активності АТIII хромогенним методом. Двоетапна ви-
сокоспеціфична методика демонструє відмінну відтворюваність результатів, відсутність інтерференції з гепарином, 
стабільність відкритих реагентів до 60 днів.

Антифосфоліпідний синдром – тест-системи для кількісного виявлення та підтвердження наявності антикоагулян-
тів вовчаку в плазмі крові. Комплект наборів дозволяє виявити антикоагулянт вовчаку, виявити недостатність факто-
рів плазми або наявність інших інгібіторів згортання. Реагенти характеризуються відсутністю чутливості до гепарину 
до 1МЕ/л, простотою та надійністю у використанні.

Д-димер – набори для кількісного визначення фрагментів Д-димеру методом латексної аглютинації. Завдяки різним 
форматам (Авто Синій для 400 нм, Авто Червоний для 700 нм або для мануального методу) користувач має можливість 
вибрати оптимально зручну методику визначення цього показника. Відсутність ефекту «прозони» до 100 000 нг/мл та 
висока прогностична цінність негативного результату 98-99% дозволяють ефективно використовувати дані тести для 
виключення тромбозу глибоких вен, легеневої емболії, синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання.

Калібрувальна плазма - використовується для калібрування повсякденних тестів (ПЧ, АЧТЧ, Фб, ТЧ), спеціальних 
тестів (Фактори II-XII, ф. Вілебранда, ПрC та ПрS), хромогенних тестів. Рівень значень калібратора відповідає рекомен-
даціям та стандартам МОЗ та Міжнародного Наукового Товариства з Тромбозу та Гемостазу (ISTH).

Контрольні плазми – атестовані для максимально повного переліку тестів. Пропонуються три рівня контрольної 
плазми для більшості тестів (норма, помірна патологія та глибока патологія), два рівня для спеціальних тестів (нор-
ма та патологія), контрольна плазма для визначення антикоагулянту вовчаку та контрольна плазма для визначення 
Д-Димеру.

Контрольні матеріали атестовані для мануальних методик та коагулометрів різних виробників: Helena, IL, Sysmex, 
Behnk, та ін.

Також «Helena Biosciences Europe» виготовляє спектр наборів для визначення АПС, Протеїну С, Антитромбіну III, фак-
тор-дефіцитні плазми та набори реагентів для дослідження агрегаційних властивостей тромбоцитів.
 

Helena Biosciences Europe пропонує повний
перелік реагентів та контролів для дослідження гемостазу
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Компанія Helena бере участь в Міжнародній Службі Зовнішнього Контролю Якості більше 10 років: UK NEQAS, CEQAS, 
INSTAND.

Тромбопластини для визначення протромбінового часу, розрахунку протромбіногового індексу, протромбіну за Кві-
ком, МНВ – це готові до використання рідкі реагенти на основі мозку кролика. Відмінні особливості - низька варіатив-
ність МІЧ між лотами (менше 2%), висока чутливість до зовнішніх факторів згортання та низька чутливість до гепарину, 
стабільність відкритих флаконів 60 днів.

АЧТЧ – готові до використання набори рідких реагентів. Завдяки комбінації фосфоліпідів та кремнію, користувач от-
римує реагент АЧТЧ з різною чутливістю до антикоагулянтів вовчака, гепарину, до факторів згортання внутрішнього 
шляху.  Стабільність відкритих флаконів 30 днів.

Фібриноген за Клаусом – реагенти для кількісного визначення фібриногену. Тест-система включає в себе тромбі-
новий реагент, калібратор, буфер і може додатково комплектуватися каоліновою суспензією для оптимізації роботи 
на будь-яких автоматичних і напівавтоматичних коагулометрах з різними методами детекції. Тромбін має високу ста-
більність після розчинення - 7 днів при 2-8°С. Тест-система відрізняється достатнім діапазоном лінійності та 1.5-6.5г/л.

Тромбіновий час – однокомпонентний, надійний у використанні реагент. Містить ліофільно висушений стабілізова-
ний бичачий тромбін. Відрізняється лотонезалежною, сумарною активністю тромбіну 10 NIH/ мл та високою стабільні-
стю відкритого реагенту – 14 днів при 2-8°С.

Антитромбін Xa – тест-система для кількісного визначення активності АТIII хромогенним методом. Двоетапна ви-
сокоспеціфична методика демонструє відмінну відтворюваність результатів, відсутність інтерференції з гепарином, 
стабільність відкритих реагентів до 60 днів.

Антифосфоліпідний синдром – тест-системи для кількісного виявлення та підтвердження наявності антикоагулян-
тів вовчаку в плазмі крові. Комплект наборів дозволяє виявити антикоагулянт вовчаку, виявити недостатність факто-
рів плазми або наявність інших інгібіторів згортання. Реагенти характеризуються відсутністю чутливості до гепарину 
до 1МЕ/л, простотою та надійністю у використанні.

Д-димер – набори для кількісного визначення фрагментів Д-димеру методом латексної аглютинації. Завдяки різним 
форматам (Авто Синій для 400 нм, Авто Червоний для 700 нм або для мануального методу) користувач має можливість 
вибрати оптимально зручну методику визначення цього показника. Відсутність ефекту «прозони» до 100 000 нг/мл та 
висока прогностична цінність негативного результату 98-99% дозволяють ефективно використовувати дані тести для 
виключення тромбозу глибоких вен, легеневої емболії, синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання.

Калібрувальна плазма - використовується для калібрування повсякденних тестів (ПЧ, АЧТЧ, Фб, ТЧ), спеціальних 
тестів (Фактори II-XII, ф. Вілебранда, ПрC та ПрS), хромогенних тестів. Рівень значень калібратора відповідає рекомен-
даціям та стандартам МОЗ та Міжнародного Наукового Товариства з Тромбозу та Гемостазу (ISTH).

Контрольні плазми – атестовані для максимально повного переліку тестів. Пропонуються три рівня контрольної 
плазми для більшості тестів (норма, помірна патологія та глибока патологія), два рівня для спеціальних тестів (нор-
ма та патологія), контрольна плазма для визначення антикоагулянту вовчаку та контрольна плазма для визначення 
Д-Димеру.

Контрольні матеріали атестовані для мануальних методик та коагулометрів різних виробників: Helena, IL, Sysmex, 
Behnk, та ін.

Також «Helena Biosciences Europe» виготовляє спектр наборів для визначення АПС, Протеїну С, Антитромбіну III, фак-
тор-дефіцитні плазми та набори реагентів для дослідження агрегаційних властивостей тромбоцитів.
 

Helena Biosciences Europe пропонує повний
перелік реагентів та контролів для дослідження гемостазу
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Каталог реагентів 
«Helena Biosciences Europe»

Експрес-аналізатор специфічних білків GPP-100

№ за каталогом Набори для дослідження плазмового гемостазу фасування загальний 
об'єм

5267L Тромбопластин рідкий 
суспензія тромбопластину з мозку кролика (ж) 10х10 мл 100 мл

5560
Набір для виявлення АРТТ з високою чутливістю до ВА 

реагент АРТТ, 
розчин СаСl2 - 0,277%

10х5,0 мл
10х5,0 мл

50 мл
50 мл

5556R
Набір для визначення фібриногену за Клаусом

тромбіновий реагент, імідазоловий буфер,
 калібратор фібриногену (ліоф.)

5х4,0 мл
2х25,0 мл
2х1,0 мл

20 мл
50 мл
2 мл

5392 Набір для визначення тромбінового часу
тромбіновий реагент 3 NIH/ мл 10х2,0 мл 20 мл

5185 Калібрувальна плазма
ліофільно висушена калібрувальна плазма 10х1,0 мл 10 мл

5186/5187 Контрольні плазми
Контроль норма/ контроль патологія (ліоф.) 10х1,0 мл 10 мл

5484 Набір для виявлення антикоагулянтів вовчаку
реагент DRVVT screen reagent 10х2,0 мл 20 мл

5485 Набір для підтвердження антикоагулянтів вовчаку
реагент DRVVT con�rm reagent 10х1,0 мл 10 мл

5552
Набір для визначення Д-димеру 400 (синій)

Д-Димер латексний реактив, ділуент,
реакційний буфер

1х3,0 мл
1х7,0 мл
1х1,0 мл

3,0 мл
7 мл
1 мл

5250H

Набір для мануального визначення Д-димеру
латексний реагент, 

позитивний контроль, 
негативний контроль, 

ділуент,
тестові карти,

 палички для  перемішування

1х0,85 мл
1х1 мл
1х1 мл
1х8 мл
8х6 мл
25 шт

0.85 мл
1 мл
1 мл
8 мл
8 шт

25 шт

5790-5797
Дефіцитні плазми для кількісного визначення специфічної 

факторної активності в цитратній плазмі людини 
фактори II/V/VII/VIII/IX/X/XI/XII

10х1 мл 10 мл

Набори для визначення агрегаційних властивостей тромбоцитів

5364 Арахідонова кислота (5мг/мл)
АДФ (200  мкмоль/мл)

Адреналін (Епінефрин, 3  ммоль/мл)
Колаген (100 мкг/мл)
Ристоцетин (15мг/мл)

Тромбоцити ліофілізовані

2х1,0 мл
2х1,0 мл
2х1,0 мл
2х1,0 мл

10х0,5 мл
5х5,0 мл

2 мл
2 мл
2 мл
2 мл
5 мл

25 мл

5366

5367

5368

5199

5370

Ристоцетин кофактор набір
Тромбоцити ліофілізовані

Ристоцетин (10 мг/мл)
Калібрувальна плазма (ліоф.)

Ристоцетин кофактор контроль, патологія (ліоф.)
ТРИС-буфер (рід.)

4 x 5.0 мл
2 x 1.5 мл
2 x 1.0 мл
2 x 0.5 мл

1 x 35.0 мл

20 мл
3 мл
2 мл
1 мл

35 мл

Аналіт Лінійність Тип зразка Діагностика
HbA1c 2.8% – 15.5% Цільна кров Діабет

IgA 0.23 – 5.10 г/л Цільна кров/Плазма/Сироватка

Імунологічна панель
IgG 1.8 – 26.0 г/л Цільна кров/Плазма/ Сироватка
IgM 0.18 – 4.60 г/л Плазма/ Сироватка
C3 0.19 – 4.70 г/л Плазма/ Сироватка
C4 0.06 – 2.20 г/л Плазма/ Сироватка

ASO 41 – 607 Од/мл Сироватка
Ревматоїдні захворюванняRF 20 – 306 Од/мл Сироватка

Anti-CCP 15 – 200 Од/мл Сироватка
D-Dimer 0.28 – 15.70 мг/л Плазма

Серцево-судинні захворюванняUsCRP 0.22 – 19.00 мг/л Плазма/ Сироватка
LP(a) 60 – 1200 мг/л Сироватка

FR-CRP 0.5 – 380.0 мг/л Цільна кров/Плазма/ Сироватка
Білки “гострої фази”CRP 1.6 – 152.0 мг/л Плазма/ Сироватка

SAA 3 – 200 мг/л Цільна кров/Плазма/ Сироватка
Urine IgG 4 – 100 мг/л Сеча

Хвороби нирок

Urine TRF 1 – 80 мг/л Сеча
A1M 5 – 200 мг/л Сеча

mALB 9.5 – 230.0 мг/л Сеча
CysC 0.4 – 7.6 мг/л Плазма/ Сироватка
BMG 0.4 – 13.0 мг/л Плазма/ Сироватка /Сеча

Тип зразка Цільна кров / сироватка / плазма / сеча
Об’єм зразка 3 – 300 мкл
Час аналізу Від 1,5 до 7 хвилин

Принцип вимірювання Нефелометрія
Калібрування Автоматичне

Дисплей 5-дюймовий TFT LCD
Довжина хвилі 630-690 нм

Пам’ять 100 000 результатів
Принтер Вбудований термопринтер

Габарити та вага 404 × 161 × 397 мм 7,1 кг
Порти USB, LAN-порт та RS-232

Живлення 100~240В, 50~60Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GPP-100 – це портативний експрес-аналізатор визначення специфічних білків нового покоління. GPP-100 дозволяє 
протягом семи хвилин отримати кількісні результати таких показників, як Глікований гемоглобін (HbA1c), С-реактив-
ний білок, Д-Димер, Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин О та інші. 

 • Класична технологія імунохімічного аналізу: нефелометрія
 • Швидка й повністю автоматизована процедура вимірювання
 • Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, робота на аналізаторі не вимагає 

спеціальної підготовки персоналу
 • Простота виконання аналізу дає можливість працювати на аналізаторі 

в амбулаторіях, пересувних лабораторіях, сімейним лікарям тощо.
 • Автоматичне калібрування, змішування, інкубація та вимірювання з 

мінімальним втручанням оператора
 • Картриджі заправлені та готові до роботи по принципу «все в одному»
 • Висока стабільність реагенту – загальний термін придатності до  

12 місяців

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Експрес-аналізатор специфічних білків GPP-100

№ за каталогом Набори для дослідження плазмового гемостазу фасування загальний 
об'єм

5267L Тромбопластин рідкий 
суспензія тромбопластину з мозку кролика (ж) 10х10 мл 100 мл

5560
Набір для виявлення АРТТ з високою чутливістю до ВА 

реагент АРТТ, 
розчин СаСl2 - 0,277%

10х5,0 мл
10х5,0 мл

50 мл
50 мл

5556R
Набір для визначення фібриногену за Клаусом

тромбіновий реагент, імідазоловий буфер,
 калібратор фібриногену (ліоф.)

5х4,0 мл
2х25,0 мл
2х1,0 мл

20 мл
50 мл
2 мл

5392 Набір для визначення тромбінового часу
тромбіновий реагент 3 NIH/ мл 10х2,0 мл 20 мл

5185 Калібрувальна плазма
ліофільно висушена калібрувальна плазма 10х1,0 мл 10 мл

5186/5187 Контрольні плазми
Контроль норма/ контроль патологія (ліоф.) 10х1,0 мл 10 мл

5484 Набір для виявлення антикоагулянтів вовчаку
реагент DRVVT screen reagent 10х2,0 мл 20 мл

5485 Набір для підтвердження антикоагулянтів вовчаку
реагент DRVVT con�rm reagent 10х1,0 мл 10 мл

5552
Набір для визначення Д-димеру 400 (синій)

Д-Димер латексний реактив, ділуент,
реакційний буфер

1х3,0 мл
1х7,0 мл
1х1,0 мл

3,0 мл
7 мл
1 мл

5250H

Набір для мануального визначення Д-димеру
латексний реагент, 

позитивний контроль, 
негативний контроль, 

ділуент,
тестові карти,

 палички для  перемішування

1х0,85 мл
1х1 мл
1х1 мл
1х8 мл
8х6 мл
25 шт

0.85 мл
1 мл
1 мл
8 мл
8 шт

25 шт

5790-5797
Дефіцитні плазми для кількісного визначення специфічної 

факторної активності в цитратній плазмі людини 
фактори II/V/VII/VIII/IX/X/XI/XII

10х1 мл 10 мл

Набори для визначення агрегаційних властивостей тромбоцитів

5364 Арахідонова кислота (5мг/мл)
АДФ (200  мкмоль/мл)

Адреналін (Епінефрин, 3  ммоль/мл)
Колаген (100 мкг/мл)
Ристоцетин (15мг/мл)

Тромбоцити ліофілізовані

2х1,0 мл
2х1,0 мл
2х1,0 мл
2х1,0 мл

10х0,5 мл
5х5,0 мл

2 мл
2 мл
2 мл
2 мл
5 мл

25 мл

5366

5367

5368

5199

5370

Ристоцетин кофактор набір
Тромбоцити ліофілізовані

Ристоцетин (10 мг/мл)
Калібрувальна плазма (ліоф.)

Ристоцетин кофактор контроль, патологія (ліоф.)
ТРИС-буфер (рід.)

4 x 5.0 мл
2 x 1.5 мл
2 x 1.0 мл
2 x 0.5 мл

1 x 35.0 мл

20 мл
3 мл
2 мл
1 мл

35 мл

Аналіт Лінійність Тип зразка Діагностика
HbA1c 2.8% – 15.5% Цільна кров Діабет

IgA 0.23 – 5.10 г/л Цільна кров/Плазма/Сироватка

Імунологічна панель
IgG 1.8 – 26.0 г/л Цільна кров/Плазма/ Сироватка
IgM 0.18 – 4.60 г/л Плазма/ Сироватка
C3 0.19 – 4.70 г/л Плазма/ Сироватка
C4 0.06 – 2.20 г/л Плазма/ Сироватка

ASO 41 – 607 Од/мл Сироватка
Ревматоїдні захворюванняRF 20 – 306 Од/мл Сироватка

Anti-CCP 15 – 200 Од/мл Сироватка
D-Dimer 0.28 – 15.70 мг/л Плазма

Серцево-судинні захворюванняUsCRP 0.22 – 19.00 мг/л Плазма/ Сироватка
LP(a) 60 – 1200 мг/л Сироватка

FR-CRP 0.5 – 380.0 мг/л Цільна кров/Плазма/ Сироватка
Білки “гострої фази”CRP 1.6 – 152.0 мг/л Плазма/ Сироватка

SAA 3 – 200 мг/л Цільна кров/Плазма/ Сироватка
Urine IgG 4 – 100 мг/л Сеча

Хвороби нирок

Urine TRF 1 – 80 мг/л Сеча
A1M 5 – 200 мг/л Сеча

mALB 9.5 – 230.0 мг/л Сеча
CysC 0.4 – 7.6 мг/л Плазма/ Сироватка
BMG 0.4 – 13.0 мг/л Плазма/ Сироватка /Сеча

Тип зразка Цільна кров / сироватка / плазма / сеча
Об’єм зразка 3 – 300 мкл
Час аналізу Від 1,5 до 7 хвилин

Принцип вимірювання Нефелометрія
Калібрування Автоматичне

Дисплей 5-дюймовий TFT LCD
Довжина хвилі 630-690 нм

Пам’ять 100 000 результатів
Принтер Вбудований термопринтер

Габарити та вага 404 × 161 × 397 мм 7,1 кг
Порти USB, LAN-порт та RS-232

Живлення 100~240В, 50~60Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GPP-100 – це портативний експрес-аналізатор визначення специфічних білків нового покоління. GPP-100 дозволяє 
протягом семи хвилин отримати кількісні результати таких показників, як Глікований гемоглобін (HbA1c), С-реактив-
ний білок, Д-Димер, Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин О та інші. 

 • Класична технологія імунохімічного аналізу: нефелометрія
 • Швидка й повністю автоматизована процедура вимірювання
 • Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, робота на аналізаторі не вимагає 

спеціальної підготовки персоналу
 • Простота виконання аналізу дає можливість працювати на аналізаторі 

в амбулаторіях, пересувних лабораторіях, сімейним лікарям тощо.
 • Автоматичне калібрування, змішування, інкубація та вимірювання з 

мінімальним втручанням оператора
 • Картриджі заправлені та готові до роботи по принципу «все в одному»
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Програмне забезпечення Platinum містить всі інструменти для керування, контролю за станом системи, налаштування ав-
томатичного запуску та обслуговування! Це означає, що до Вашого приходу в лабораторію система буде вже готова до 
роботи!

Автоматизована система капілярного електрофорезу V8 Nexus встановлює нові стандарти якості в клінічному електрофо-
резі, представляючи революційні досягнення в керуванні та автоматизації процесу дослідження. 
V8 Nexus - інтегрована діагностична система, яка оптимізована для підготовки, розділення і аналізу білків людини при ве-
ликому переліку захворювань, в тому числі при множинній мієломі, хронічних патологіях печінки та спадкових захворю-
ваннях крові.

V8 Nexus та Platinum.
Спеціалізоване програмне забезпечення Platinum для V8 Nexus надає широкий вибір аналітичних інструментів і допоміж-
них користувацьких функцій для оптимізації процесу аналізу і звітності.

Ультрасучасна система контролю якості.
Функції контролю якості Platinum включають автоматичне сповіщення про невдалий або прострочений контроль, ком-
плексну побудову діаграм Леві-Дженінгс, інструменти статичного аналізу для результатів контролю якості та зручний спосіб 
введення даних контролів через штрих-код на вкладиші набору.

Інтуїтивно зрозумілі інструменти інтерпретації результатів. 
Platinum спрощує і прискорює процес інтерпретації результатів витонченими інструментами перегляду та редагування, 
включаючи інноваційний інструмент аналізу другої похідної, що дозволяє оператору виявити на електрофореграмі малі 
піки або інші відхилення, які в іншому випадку можна було б і не помітити.

Автоматичний пошук і порівняння даних.
Platinum детально порівнює будь-які поточні та архівні дані для отримання істинної картини зміни стану пацієнта. Багатопа-
раметровий пошук проводиться по базі даних з практично необмеженим об’ємом.

Система автоматичного капілярного електрофорезу V8 Nexus
Неперевершена швидкість та точність досліджень

Меню тестів:
 • Розподіл білків крові на 6 фракцій
 • Розподіл білків сечі на 6 фракцій
 • Імунотипування білків крові методом імуновитиснення 
 • Імунотипування білків сечі методом імуновитиснення
 • Ізоелектрофокусування гемоглобінів: один набір для кількісного аналізу 

всіх фракцій Hb!
 • Glyco Liver Pro¡le – це унікальний, неінвазивний тест з одного зразка крові, 

який чітко визначає рівень фіброзу печінки (фіброзний індекс), рівень цирозу 
(цирозний індекс), ризик розвитку ГЦК протягом 5 років

 
ВИБЕРІТЬ НЕОБХІДНІ ТЕСТИ, ЗАВАНТАЖТЕ ШТАТИВИ ЗІ ЗРАЗКАМИ 
ТА ЗАКРИЙТЕ КРИШКУ – ВСЕ ІНШЕ ЗРОБИТЬ V8 NEXUS!

Характерні патерни при ЕФ білків сироватки

Системна запальна гострофазна відповідь призводить до збільшення альфа 1 та альфа 
2-фракції, при одночасному зниженні рівня альбуміну. Характерно для гострих інфек-
ційних захворювань, використовується у диференційній діагностиці запальних станів.

Зниження вмісту фракції альбуміну. 
Можливе при: 

 • зниженні білковосинтетичної функції печінки і голодуванні  
 • втраті білка з сечею при нефропатіях  
 • підвищеному катаболізмі при ендокринних захворюваннях

Підвищення фракції γ-глобулінів є ознакою поліклональної гамопатії та виникає під 
час ряду захворювань: хронічна патологія печінки, системні захворювання сполучної 
тканини, хронічні інфекції, метастатистична карцинома, опікова хвороба.

Зниження вмісту фракції γ-глобулінів (гіпогамаглобулінемія та агамаглобулінемія) 
може говорити про первинний або вторинний імунодефіцит, також можливо при 
амілоїдозі та хворобі легень.

Різке підвищення окремої складової фракції γ-глобулінів відбувається при монокло-
нальній гамапатії та є приводом для поглибленого обстеження пацієнтів у відношенні 
гематоонкологічних захворювань. Моніторинг вмісту парапротеїну дозволяє оцінити 
ефективність терапії.

Система автоматичного капілярного електрофорезу V8 Nexus
Призначена для поділу та аналізу білків, отриманих з цільної 
крові, сироватки, сечі, спинномозкової рідини
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Напівавтоматичні системи 
електрофорезу та обробки гелів

В системі SAS-1 Plus нанесення зразків та електрофорез проводиться в автоматичному режимі, підтримка необхідної темпе-
ратури – за допомогою елементу Пельтье. Все, що вимагається від оператора - це запустити програму розгонки, завантажи-
ти зразки в одноразових комірках, гель та аплікатори, а після закінчення електрофорезу перенести гель в SAS-2.

В системі SAS-2 відбувається сушка, фарбування, знебарвлення та відмивання гелю в автоматичному режимі по 
запрограмованій методиці. 

Від оператора вимагається закріпити пластину для гелю в тримачі, помістити в пристрій та запустити програму обробки.
Після завершення програми гелева пластина готова до сканування та інтерпретації результатів програмним забезпечен-
ням Platinum.

Особливості SAS-1 Plus:
 • Інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс  
 • Запатентована технологія аплікатора для нанесення  

     зразків гарантує точне дозування і концентрує сечу  
     та спиномозкову рідину безпосередньо на гелі 
 • Одночасне нанесення до 12/24 зразків для аналізу  

     білкових фракцій до 2/4 зразків для імунотипування  
 • 20 програм для редагування (всі тести SAS-1 Plus  

     заздалегідь запрограмовані)  
 • Не вимагає регулярного технічного обслуговування

Особливості SAS: 
Автоматичні системи SAS виконують:

 • Нанесення зразків  
 • Концентрацію зразків на гелі 
 • 20 програм досліджень та обробки гелів 

          в автоматичному режимі 
 • Білки сироватки, білки сечі, імунофіксація  

    (сироватка і сеча), ізоелектрофокусування IgG,  
    гемоглобіну, ізоферментів, трансферину,  
    електрофорез ліпопротеїнів, фракцій холестерину

Програмне забезпечення Platinum  

Просте меню керування
 • Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення
 • Робота з гелем, робочим переліком, зразком, інформацією  

     пацієнта, історією, результатами імунотипування, базою даних     
     та контрольною картою здійснюється на одному екрані через    
     перемикання вікон
 • Створення індивідуального бланка для видачі результатів

Білки
сироватки

Ізоферменти
КК/ЛДГ

Імунофіксація

Ліпопротеїни

Білки в сечі

Ізоелектрофокусування

Аналіз зразка
 • Широкий набір функцій редагування вихідних даних сканування гелю для отримання точних результатів  
 • Можливість порівняти поточні та архівні дані для отримання істинної картини зміни стану пацієнта  
 • Створення індивідуального бланка для видачі результатів

Демографічні дані пацієнта
 • Зручний пошук пацієнтів за одним або декількома параметрами  
 • Імпорт даних пацієнта з ЛІС та експорт результатів  
 • Просте керування базами даних, можливість їх переносу, архівування, відновлення та об’єднання  
 • Параметри демографії для налаштування користувачем

Сканування, зберігання та достовірність даних
 • Повноцінне кольорове сканування гелів 
 • Функція автоматичної архівації результатів дозволяє надійно зберігати великий об’єм даних

Всебічна перевірка та оцінка
 • Будування Графіків Леві-Дженнінгса, перевірка за правилами Вестгарда 
 • Статистика по пацієнтах, реагентах та тестах із надійною системою захисту даних

 • Для розділення білків в сироватці на 5 або 6 фракцій  
 • Для розділення білків з високим розділенням на 15 фракцій 
 • Для визначення білків сечі 
 • Для скринінгу на наявність моноклональних гамопатій 
 • Для проведення імунофіксації (сироватка та сеча) 
 • Для визначення ізоферментів лужної фосфатази у сироватці крові 
 • Для визначення ізоферментів лактатдегідрогенази (лдг)  

     у сироватці та плазмі крові 
 • Для визначення ізоферментів креатинфосфокінази  

     в сироватці та плазмі крові 
 • «Холестериновий профіль» для швидкого визначення вмісту  

      холестерину в основних фракціях ліпопротеїнів:  
      лвп, лнп, лонп, лп(а) 
 • Визначення ліпопротеїнів рекомендується для фенотипування  

         ліпопротеїнемій 
 • Для діагностики розсіяного склерозу шляхом виявлення  

     у спинномозковій рідині олігоклональних смуг IgG
 • Для визначення трансферину (ізоелектрофокусування) 
 • Для визначення патологічних форм гемоглобіну

Діагностичні набори за ексклюзивними гелевими технологіями
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     та спиномозкову рідину безпосередньо на гелі 
 • Одночасне нанесення до 12/24 зразків для аналізу  

     білкових фракцій до 2/4 зразків для імунотипування  
 • 20 програм для редагування (всі тести SAS-1 Plus  

     заздалегідь запрограмовані)  
 • Не вимагає регулярного технічного обслуговування

Особливості SAS: 
Автоматичні системи SAS виконують:

 • Нанесення зразків  
 • Концентрацію зразків на гелі 
 • 20 програм досліджень та обробки гелів 

          в автоматичному режимі 
 • Білки сироватки, білки сечі, імунофіксація  

    (сироватка і сеча), ізоелектрофокусування IgG,  
    гемоглобіну, ізоферментів, трансферину,  
    електрофорез ліпопротеїнів, фракцій холестерину

Програмне забезпечення Platinum  

Просте меню керування
 • Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення
 • Робота з гелем, робочим переліком, зразком, інформацією  

     пацієнта, історією, результатами імунотипування, базою даних     
     та контрольною картою здійснюється на одному екрані через    
     перемикання вікон
 • Створення індивідуального бланка для видачі результатів

Білки
сироватки

Ізоферменти
КК/ЛДГ

Імунофіксація

Ліпопротеїни

Білки в сечі

Ізоелектрофокусування

Аналіз зразка
 • Широкий набір функцій редагування вихідних даних сканування гелю для отримання точних результатів  
 • Можливість порівняти поточні та архівні дані для отримання істинної картини зміни стану пацієнта  
 • Створення індивідуального бланка для видачі результатів

Демографічні дані пацієнта
 • Зручний пошук пацієнтів за одним або декількома параметрами  
 • Імпорт даних пацієнта з ЛІС та експорт результатів  
 • Просте керування базами даних, можливість їх переносу, архівування, відновлення та об’єднання  
 • Параметри демографії для налаштування користувачем

Сканування, зберігання та достовірність даних
 • Повноцінне кольорове сканування гелів 
 • Функція автоматичної архівації результатів дозволяє надійно зберігати великий об’єм даних

Всебічна перевірка та оцінка
 • Будування Графіків Леві-Дженнінгса, перевірка за правилами Вестгарда 
 • Статистика по пацієнтах, реагентах та тестах із надійною системою захисту даних

 • Для розділення білків в сироватці на 5 або 6 фракцій  
 • Для розділення білків з високим розділенням на 15 фракцій 
 • Для визначення білків сечі 
 • Для скринінгу на наявність моноклональних гамопатій 
 • Для проведення імунофіксації (сироватка та сеча) 
 • Для визначення ізоферментів лужної фосфатази у сироватці крові 
 • Для визначення ізоферментів лактатдегідрогенази (лдг)  

     у сироватці та плазмі крові 
 • Для визначення ізоферментів креатинфосфокінази  

     в сироватці та плазмі крові 
 • «Холестериновий профіль» для швидкого визначення вмісту  

      холестерину в основних фракціях ліпопротеїнів:  
      лвп, лнп, лонп, лп(а) 
 • Визначення ліпопротеїнів рекомендується для фенотипування  

         ліпопротеїнемій 
 • Для діагностики розсіяного склерозу шляхом виявлення  

     у спинномозковій рідині олігоклональних смуг IgG
 • Для визначення трансферину (ізоелектрофокусування) 
 • Для визначення патологічних форм гемоглобіну

Діагностичні набори за ексклюзивними гелевими технологіями
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H-100 - компактний напівавтоматичний аналізатор із вбудо-
ваним принтером, призначений для проведення клінічного 
аналізу сечі за 10-14 параметрами в лабораторіях із невели-
ким та середнім об’ємом досліджень. 

Напівавтоматичний аналізатор сечі
Н-100

Напівавтоматичний аналізатор сечі
Н-500

Dirui H-500 – автоматизований аналізатор для клінічного 
аналізу сечі методом сухої хімії на тест-смужках. Виведення 
результатів аналізу на друк проводиться автоматично. 

Система електрофорезу для ручних методик
SAS-MX

SAS-MX – універсальна електрофоретична камера для ручних мето-
дик, адаптована до роботи з будь-яким типом носіїв 

Спеціальний вбудований блок забезпечує ефективне відведення тепла 
від електрофоретичної системи. Фарбування, освітлення та сушка розі-
гнаних зразків здійснюється вручну . 

Камера комплектується джерелом живлення з діапазоном 0-600В, але 
сумісна з різними джерелами живлення найбільш розповсюджених типів. 

До комплекту входить ПЗ «Platinum 4», що разом з використанням ПК, 
планшетного сканера та принтера дозволяє автоматизувати процес об-
робки сканованих зразків та вести базу пацієнтів. 

Перелік виконуваних методик на SAS-MX: 
 • Тест-системи «білки сироватки» 5, 6, 7 фракцій  
 • Тест- система «білки сечі»  
 • Тест-системи для імунофіксації сироватки та сечі 
 • Широкий спектр контрольних матеріалів для всіх методик

Гелі та реагенти SAS

Helena Biosciences Europe виготовляє готові гелі на основі агарози для систем SAS. В гель введені спеціальні добавки, які 
підвищують роздільну здатність методів. Це суттєво скорочує час підготовки електрофоретичної системи до роботи. Гелі 
для імунофіксації дозволяють аналізувати 1 зразок на SAS МХ, до 4 зразків на SAS 1 Plus. Діагностичні набори комплектують-
ся готовими гелями та реагентами, можлива окрема поставка гелів або реагентів. Антисироватки для імунофіксації та кон-
трольні матеріали поставляються окремо. Для «ручних» методик додатково поставляються набори допоміжних матеріалів 
(шаблони, блотери тощо).

Helena Biosciences Europe постачає контрольні матеріали й реагенти для всіх методик.

Аналізатор Аналізатор сечі Н-100

Параметри для 
визначення

Уробіліноген, білірубін, білок, глюкоза, кетони, 
питома вага, нітрити, рН, лейкоцити, кров, 

креатинін, мікроальбумін, аскорбінова кислота, 
кальцій

Уробіліноген, білірубін, білок, 
глюкоза, кетони, питома вага, нітрити, 

рН, лейкоцити, кров, креатинін, 
мікроальбумін, аскорбінова кислота, 

кальцій

Принцип тестування відбивна фотометрія відбивна фотометрія

Довжини хвиль (світлофіль-
три) 525  нм, 572 нм, 610 нм, 660 нм 525 нм, 572 нм, 610 нм, 660 нм

Швидкість зчитування 60 тестів/год (швидкий режим 120 тестів/год) 514 тестів/год

Використовувані
тест-стріпи

Смужки покриті реагентами DIRUI URISTIK
H-11, H-11-MA, H-10, H-13, H-14

Смужки покриті реагентами DIRUI URISTIK 
H-11, H-11-MA, H-10, H-13, H-14

Інтерфейс зв'язку RS -232 RS -232

Розміри аналізатора 376x316x170  мм 380 x 378 x 305 мм

Вага 3,4 кг 7,5 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Напівавтоматичний аналізатор сечі
Н-100

Напівавтоматичний аналізатор сечі
Н-500

Dirui H-500 – автоматизований аналізатор для клінічного 
аналізу сечі методом сухої хімії на тест-смужках. Виведення 
результатів аналізу на друк проводиться автоматично. 

Система електрофорезу для ручних методик
SAS-MX

SAS-MX – універсальна електрофоретична камера для ручних мето-
дик, адаптована до роботи з будь-яким типом носіїв 

Спеціальний вбудований блок забезпечує ефективне відведення тепла 
від електрофоретичної системи. Фарбування, освітлення та сушка розі-
гнаних зразків здійснюється вручну . 

Камера комплектується джерелом живлення з діапазоном 0-600В, але 
сумісна з різними джерелами живлення найбільш розповсюджених типів. 

До комплекту входить ПЗ «Platinum 4», що разом з використанням ПК, 
планшетного сканера та принтера дозволяє автоматизувати процес об-
робки сканованих зразків та вести базу пацієнтів. 
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 • Тест-системи «білки сироватки» 5, 6, 7 фракцій  
 • Тест- система «білки сечі»  
 • Тест-системи для імунофіксації сироватки та сечі 
 • Широкий спектр контрольних матеріалів для всіх методик

Гелі та реагенти SAS

Helena Biosciences Europe виготовляє готові гелі на основі агарози для систем SAS. В гель введені спеціальні добавки, які 
підвищують роздільну здатність методів. Це суттєво скорочує час підготовки електрофоретичної системи до роботи. Гелі 
для імунофіксації дозволяють аналізувати 1 зразок на SAS МХ, до 4 зразків на SAS 1 Plus. Діагностичні набори комплектують-
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визначення
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H-11, H-11-MA, H-10, H-13, H-14

Смужки покриті реагентами DIRUI URISTIK 
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Інтерфейс зв'язку RS -232 RS -232

Розміри аналізатора 376x316x170  мм 380 x 378 x 305 мм

Вага 3,4 кг 7,5 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4 ДОДАТКОВИХ ТЕСТИ

Тест на аскорбінову
кислоту

Аскорбінова кислота є індикатором хибнонегативних 
результатів при дослідженні тест-смужками

Мікроальбумін Тест мікроальбумін в 2 рази 
більш чутливий до протеїнів сечі, ніж тест на білок

Креатинін Креатинін є цінним діагностичним критерієм ниркової патології

Кальцій Кальцій – діагностичний показник ряду
патологій щитоподібної залози, остеопорозу

Н10
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген 
лейкоцити еритроцити 
(кров) нітрити (бактері-
урія)

Н11
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген 
лейкоцити еритроци-
ти (кров) нітрити (бак-
теріурія) аскорбінова  
кислота

Н11MA
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген  
лейкоцити еритроцити 
(кров) нітрити (бактеріу-
рія) мікроальбумін

Н13
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген  
лейкоцити еритроци-
ти (кров) нітрити (бак-
теріурія) аскорбінова  
кислота мікроальбумін 
креатинін

Н14
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген  
лейкоцити еритроцити 
(кров) нітрити (бактеріу-
рія) аскорбінова кисло-
та мікроальбумін креа-
тинін кальцій

ВИДИ ДІАГНОСТИЧНИХ СМУЖОК

Мультипараметрові діагностичні тест-смужки Карусельний тканинний процесор STP 250-V/250-DUO 

Тканинний гістологічний процесор PRO 200/300

Тканинний процесор карусельного типу серії STP призначений для швидкої та ефек-
тивної фіксації, дегідратації та інфільтрації тканин. Прилад призначений для застосу-
вання в патологоанатомічних відділеннях, медичних університетах, науково-дослід-
ницьких інститутах, а також в лабораторіях з  контролю якості харчових продуктів. 

Обробка тканини проводиться за 10-ма запрограмованими протоколами, 
також є можливість створювати власні алгоритми проводки.

STP250 STP250-V

Вакуумний апарат відсутній наявний (500гПа)

Максимальна кількість касет 100 касет 100 касет

Кількість програм 10 програм 10 програм

Час проводки в резервуарі 10 годин 10 годин

Кількість станцій 12 ємностей для реагентів (по 2,3 л) 12 ємностей для реагентів (по 2,3 л)

Кількість парафінових станцій 3 ємності для парафіну (по 1,8 л) 3 ємності для парафіну (по 1,8 л)

Температурний режим Діапазон 45-85 °С із налаштуванням 
у кожному резервуарі

Діапазон 45-85 °С із налаштуванням 
у кожному резервуарі

Екран Великий сенсорний екран із 
відображенням кожного кроку проводки

Великий сенсорний екран із 
відображенням кожного кроку проводки

Розміри 780(Д) х 700(Ш) х 570(В) мм 780(Д) х 700(Ш) х 570(В) мм

Потужність 1000 Вт 1000 Вт

Джерело струму 220 В/50 Гц/60 Гц 220 В/50 Гц/60 Гц

Вага 70 кг 70 кг

STP250 STP250-V
Максимальна ємкість 200 касет 300 касет

Кількість програм 20 програм 20 програм
Налаштування часу обробки від 0 до 99 год 59 хв від 0 до 99 год 59 хв

Кількість ємностей
10 ємностей для реагентів (об’ємом 6,0 л), 

2 ємності для обслуговуючих розчинів, 
1 ємність для конденсату, 

1 ємність з вугольним фільтром

10 ємностей для реагентів (об’ємом 6,0 л), 
2 ємності для обслуговуючих розчинів,

1 ємність для конденсату, 
1 ємність з вугольним фільтром

Воскові ванни 3 ванни з об’ємом 4,0 л 3 ванни з об’ємом 4,.5 л
Об’єм реторти 6,1л 6,8 л

Підтримка температури в реторті воскові ванни: 50°С - 65°С, реагенти - 
до 35°С, обслуговуючі розчини: 50°С- 65 °С

воскові ванни: 50°С - 65°С, реагенти - 
до 35°С, обслуговуючі розчини: 50°С-65 °С

Вакуум просочення до - 70 кПа до - 70 кПа
Тиск просочення 35 кПа 35 кПа
Джерело струму 220 В / 60 Гц 220 В / 60 Гц

Потужність 1500 ВА 1500 ВА
Вага 100 кг 120 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лінійка вакуумних тканинних процесорів PRO 200/300 - новий стандарт у вакуумній гістоло-
гічній проводці тканин. Апарат для автоматизації процесу гістологічної проводки Histo-PRO 
200/300 підходить для проведення повсякденних гістологічних тестів та дослідницьких робіт в 
лабораторіях із середнім потоком пацієнтів. 

Гістологічний процесор повністю закритий, що дозволяє значно підвищити 
безпеку роботи оператора. Доступна функція автоматичного заповнення / 
зливу реагентів для уникнення ризику контакту з реагентами.
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4 ДОДАТКОВИХ ТЕСТИ

Тест на аскорбінову
кислоту

Аскорбінова кислота є індикатором хибнонегативних 
результатів при дослідженні тест-смужками

Мікроальбумін Тест мікроальбумін в 2 рази 
більш чутливий до протеїнів сечі, ніж тест на білок

Креатинін Креатинін є цінним діагностичним критерієм ниркової патології

Кальцій Кальцій – діагностичний показник ряду
патологій щитоподібної залози, остеопорозу

Н10
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген 
лейкоцити еритроцити 
(кров) нітрити (бактері-
урія)

Н11
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген 
лейкоцити еритроци-
ти (кров) нітрити (бак-
теріурія) аскорбінова  
кислота

Н11MA
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген  
лейкоцити еритроцити 
(кров) нітрити (бактеріу-
рія) мікроальбумін

Н13
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген  
лейкоцити еритроци-
ти (кров) нітрити (бак-
теріурія) аскорбінова  
кислота мікроальбумін 
креатинін

Н14
білок глюкоза питома 
вага pH кетони (ацетон) 
білірубін уробіліноген  
лейкоцити еритроцити 
(кров) нітрити (бактеріу-
рія) аскорбінова кисло-
та мікроальбумін креа-
тинін кальцій

ВИДИ ДІАГНОСТИЧНИХ СМУЖОК

Мультипараметрові діагностичні тест-смужки Карусельний тканинний процесор STP 250-V/250-DUO 

Тканинний гістологічний процесор PRO 200/300

Тканинний процесор карусельного типу серії STP призначений для швидкої та ефек-
тивної фіксації, дегідратації та інфільтрації тканин. Прилад призначений для застосу-
вання в патологоанатомічних відділеннях, медичних університетах, науково-дослід-
ницьких інститутах, а також в лабораторіях з  контролю якості харчових продуктів. 

Обробка тканини проводиться за 10-ма запрограмованими протоколами, 
також є можливість створювати власні алгоритми проводки.

STP250 STP250-V

Вакуумний апарат відсутній наявний (500гПа)

Максимальна кількість касет 100 касет 100 касет

Кількість програм 10 програм 10 програм

Час проводки в резервуарі 10 годин 10 годин

Кількість станцій 12 ємностей для реагентів (по 2,3 л) 12 ємностей для реагентів (по 2,3 л)

Кількість парафінових станцій 3 ємності для парафіну (по 1,8 л) 3 ємності для парафіну (по 1,8 л)

Температурний режим Діапазон 45-85 °С із налаштуванням 
у кожному резервуарі

Діапазон 45-85 °С із налаштуванням 
у кожному резервуарі

Екран Великий сенсорний екран із 
відображенням кожного кроку проводки

Великий сенсорний екран із 
відображенням кожного кроку проводки

Розміри 780(Д) х 700(Ш) х 570(В) мм 780(Д) х 700(Ш) х 570(В) мм

Потужність 1000 Вт 1000 Вт

Джерело струму 220 В/50 Гц/60 Гц 220 В/50 Гц/60 Гц

Вага 70 кг 70 кг

STP250 STP250-V
Максимальна ємкість 200 касет 300 касет

Кількість програм 20 програм 20 програм
Налаштування часу обробки від 0 до 99 год 59 хв від 0 до 99 год 59 хв

Кількість ємностей
10 ємностей для реагентів (об’ємом 6,0 л), 

2 ємності для обслуговуючих розчинів, 
1 ємність для конденсату, 

1 ємність з вугольним фільтром

10 ємностей для реагентів (об’ємом 6,0 л), 
2 ємності для обслуговуючих розчинів,

1 ємність для конденсату, 
1 ємність з вугольним фільтром

Воскові ванни 3 ванни з об’ємом 4,0 л 3 ванни з об’ємом 4,.5 л
Об’єм реторти 6,1л 6,8 л

Підтримка температури в реторті воскові ванни: 50°С - 65°С, реагенти - 
до 35°С, обслуговуючі розчини: 50°С- 65 °С

воскові ванни: 50°С - 65°С, реагенти - 
до 35°С, обслуговуючі розчини: 50°С-65 °С

Вакуум просочення до - 70 кПа до - 70 кПа
Тиск просочення 35 кПа 35 кПа
Джерело струму 220 В / 60 Гц 220 В / 60 Гц

Потужність 1500 ВА 1500 ВА
Вага 100 кг 120 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лінійка вакуумних тканинних процесорів PRO 200/300 - новий стандарт у вакуумній гістоло-
гічній проводці тканин. Апарат для автоматизації процесу гістологічної проводки Histo-PRO 
200/300 підходить для проведення повсякденних гістологічних тестів та дослідницьких робіт в 
лабораторіях із середнім потоком пацієнтів. 

Гістологічний процесор повністю закритий, що дозволяє значно підвищити 
безпеку роботи оператора. Доступна функція автоматичного заповнення / 
зливу реагентів для уникнення ризику контакту з реагентами.
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Центр для заливання гістологічних зразків
TEC 2900

Парафіновий диспенсер ТЕС 2000
Парафіновий диспенсер ТЕС 2000 дозволяє точно дозувати парафін для заливання з різ-
ними температурами плавлення. Резервуар розрахований на 5л парафіну. Економічний 
та надійний диспенсер цієї моделі являється ідеальним варіантом для невеликих лабо-
раторій.

Гістологічний тример ТЕС 3000
Гістологічний  тример ТЕС 3000 - це практичний пристрій, призначений для видалення 
надлишку парафіну з касет після заливки зразків. Розплавлений парафін збирається у 
знімному ящику, що дозволяє економити матеріал. 

Додаткові пристрої для гістологічної лабораторії

Модульний центр для заливання гістологічних зразків TEC 2900 об’єднує новітні технології для зручного та ефектив-
ного робочого процесу в гістології. 

Заливний модуль TEC 2900-1 має ємність для парафіну на 6 л, поверхню для нагрівання, ємності для зберігання касет та 
форм. Пристрій оснащений мікропроцесорними датчиками для регулювання температури в кожній окремій ємності. 
На робочій поверхні розміщена зона швидкого охолодження (до -10 °С).

Кріоконсоль TEC 2900-2 призначена для швидкого охолодження парафінових блоків. Тефлонова робоча поверхня 
може вмістити до 80 стандартних касет. Охолодження здійснюється компресором.

Термоконсоль TEC 2900-3 призначена для нагрівання і короткочасного зберігання зразків. Пристрій може використо-
вуватися незалежно від головного блока й встановлюватися поряд із мікротомом. 

Лінійка ротаційних мікротомів Histo-line

Мікротоми Histo-line використовуються для виготовлення тонких зрізів з біологічних тканин та проведення наступної 
мікроскопії методом світлого поля. Товщина біологічних зрізів коливається від 0,25 до 100 мкм, що дозволяє прово-
дити широкий спектр досліджень.

Характеристики МR 2258 МR 3000 АRМ 3600 АRМ 3750

Тип мікротома ручний ручний автоматичний автоматичний

Діапазон 
товщини зрізу 0 - 60 мкм 0 - 60 мкм 0,25 - 100 мкм 0,25 - 100 мкм

Вертикальний хід до 62  мм до 70  мм до 52 мм до 72 мм

Горизонтальна 
подача до 40 мм до 90 мм 65 мм до 30 мм

Мах. 
розмір зразка 50 х 60 х 40 мм 50 х 60 х 40 мм 50 х 60 х 40 мм 70 х 70 х 40 мм

Швидкість 
подачі зразка - - 25 об/хв, 35 об/хв, 

45 об/хв, 55 об/хв
повільно - 1500 мкм/с, 
швидко - 3500 мкм/с

Ретракція Ні до 90 мкм до 20 мкм Від 0 до 50 мкм 
з кроком 5 мкм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мікротом ARM 3600
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Мікротом ARM 3600
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Лінійка мікротомів-кріостатів Histo-line

Мікротоми-кріостати Histo-line призначені для приготування заморожених 
зрізів з біологічних тканин. Вони застосовуються у термінових біопсійних до-
слідженнях, а також дослідженнях гістохімії ферментів, імуноморфології та 
ряді спеціальних мікроскопічних досліджень. 

Основні складові пристрою:
 • панель управління (верхня частина)
 • кріостат і вбудований мікротом (середня частина)
 • холодильна установка (нижня частина)

Характеристики МС 3000 МС 4000 МС 5000 МС 5050

Діапазон 
товщини зрізу 1 - 80 мкм 1 - 80 мкм 0 - 90 мкм 0 - 100 мкм

Лічильник зрізів немає немає є є

Температура 
в кріостаті Від 0°С до -35°С Від 0°С до -30°С Від -10°С до -35°С Від -10°С до -35°С

Температура на 
полиці замороження до -40 °С до -40 °С до -50°С до-45°С

Вертикальний хід до 60 мм до 60 мм до 59 мм до 59 мм

Діапазон 
горизонтальної подачі до 20 мм до 20 мм до 25 мм до 25 мм

Ретракція 0 - 95 мкм 0 - 95 мкм 20 мкм 20 мкм

Кількість станцій
заморозки 9 шт 9 шт 18 шт 20 шт

Діапазон 
товщини тримінгу 10 - 400 мкм 10 - 400 мкм 10 - 400 мкм 0 - 500 мкм

Джойстик немає немає немає є

Вага 125 кг 130 кг 140 кг 190 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лінійка приладів ATS для фарбування гістологічних 
препаратів в автоматичному режимі 

ATS200 ATS2010

Водяна баня-сушка All in one для гістологічних препаратів HL 2500

Прилад поєднує в собі водяну баню, сушку та піч. Температура кожної секції встановлюється 
окремо, в діапазоні 30-90°С. Резервуар водяної бані ємністю 2 л має тефлонове покриття. 

Флотаційна ванна для гістологічних препаратів WB 2900

Простора баня для розправлення гістологічних зрізів. Температура води контролюється 
електронним термостатом і мікропроцесором. Електронний дисплей відображає фактичну та 
задану температуру.

Водяна баня WB 2800

Проста та економічна водяна баня для розправлення гістологічних зрізів. Тефлонове  
покриття резервуару дозволяє легко очищувати поверхні від залишків парафіну.

Сушка для препаратів  SD 2800

Прилад складається з нагрітих нахилених пластин, призначених для сушки гістологічних слайдів. 
Параметри температури нагрівання і показники системного захисту від перегріву виставляються 
на передній панелі сушки. Одночасно на пластинах можна розмістити до 60 слайдів.

Характеристики AТS200 ATS2010

Пропускна здатність 200 препаратів / цикли 94 препарати / цикли

Кількість штативів  
для препаратів 5 шт (на 40 препаратів ) 2  шт (на 47 препаратів )

Кількість ємностей всього 26 шт (по 600 мл) 18  шт (по 1000 мл)

Кількість ємностей 
для реагентів 18 шт 15 шт

Кількість ємностей  
для промивання 3 шт 1 шт

Піч / Резервуар 
для нагрівання

1 шт (налаштування 
температури до 85 °С) Від +15 °С до +70 °С

Програми 8 програм (до 32 етапів в кожній) 9 програм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Додаткове обладнання

Мікротом МС 5050
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Лінійка мікротомів-кріостатів Histo-line

Мікротоми-кріостати Histo-line призначені для приготування заморожених 
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 • кріостат і вбудований мікротом (середня частина)
 • холодильна установка (нижня частина)

Характеристики МС 3000 МС 4000 МС 5000 МС 5050

Діапазон 
товщини зрізу 1 - 80 мкм 1 - 80 мкм 0 - 90 мкм 0 - 100 мкм

Лічильник зрізів немає немає є є

Температура 
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товщини тримінгу 10 - 400 мкм 10 - 400 мкм 10 - 400 мкм 0 - 500 мкм

Джойстик немає немає немає є

Вага 125 кг 130 кг 140 кг 190 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лінійка приладів ATS для фарбування гістологічних 
препаратів в автоматичному режимі 

ATS200 ATS2010

Водяна баня-сушка All in one для гістологічних препаратів HL 2500

Прилад поєднує в собі водяну баню, сушку та піч. Температура кожної секції встановлюється 
окремо, в діапазоні 30-90°С. Резервуар водяної бані ємністю 2 л має тефлонове покриття. 

Флотаційна ванна для гістологічних препаратів WB 2900

Простора баня для розправлення гістологічних зрізів. Температура води контролюється 
електронним термостатом і мікропроцесором. Електронний дисплей відображає фактичну та 
задану температуру.

Водяна баня WB 2800

Проста та економічна водяна баня для розправлення гістологічних зрізів. Тефлонове  
покриття резервуару дозволяє легко очищувати поверхні від залишків парафіну.

Сушка для препаратів  SD 2800

Прилад складається з нагрітих нахилених пластин, призначених для сушки гістологічних слайдів. 
Параметри температури нагрівання і показники системного захисту від перегріву виставляються 
на передній панелі сушки. Одночасно на пластинах можна розмістити до 60 слайдів.

Характеристики AТS200 ATS2010

Пропускна здатність 200 препаратів / цикли 94 препарати / цикли

Кількість штативів  
для препаратів 5 шт (на 40 препаратів ) 2  шт (на 47 препаратів )

Кількість ємностей всього 26 шт (по 600 мл) 18  шт (по 1000 мл)

Кількість ємностей 
для реагентів 18 шт 15 шт

Кількість ємностей  
для промивання 3 шт 1 шт

Піч / Резервуар 
для нагрівання

1 шт (налаштування 
температури до 85 °С) Від +15 °С до +70 °С

Програми 8 програм (до 32 етапів в кожній) 9 програм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Додаткове обладнання

Мікротом МС 5050
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Центрифуга СМ-6М/ СМ-6МТ

Особливості:
 • Робоча камера з нержавіючої сталі 
 • Швидкість обертання ротора до 3500 об/хв 
 • Відображення таймера та швидкості обертання ротора в об/хв або G
 •  Блокування кришки під час роботи 
 • Датчик дисбалансу 
 • Автоматичне розблокування, відкривання кришки та звукова сигналізація після 

зупинки ротора 
 • Безшумна робота
 • Надточна підтримка швидкості обертання ротора 
 • Практично необмежений режим безперервної роботи 
 • 6 ступенів гальмування

СМ-6М СМ-6МТ

Швидкість обертання ротора 100-3500 об/хв 100-3500 об/хв 

Максимальна відцентрова сила 2300 g 2300 g

Доступні ротори Rotor 6M, Rotor 6M.01, 
Rotor 6M.05, Rotor 6M.06

Rotor 6M, Rotor 6M.01, Rotor 6M.02 
Rotor 6M.03 , Rotor 6M.05, Rotor 6M.06

Діапазон таймера 1 - 99 хв 1 - 99 хв

Робочий діапазон температур від +10 до +40 °C від +10 до +40 °C

Допустима вологість 
навколишнього середовища 80% 80%

Живлення від мережі 100-240/50-60 В/Гц 100-240/50-60 В/Гц 

Максимальна споживана потужність 250 Вт 250 Вт

Розміри (довжина x ширина x висота) 426х410х231 мм 426х410х233 мм

Вага 12.8 кг 13.5 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональні центрифуги CM-6 призначені для пробірок різних типів та гель-
карт. Завдяки змінним роторам та адаптерам вони можуть забезпечити центрифугуван-
ня широкого діапазону об’ємів. Центрифуги CM-6 – ідеальний інструмент для роботи в 
умовах, що потребують високої пропускної здатності. Надійність, простота та зручність 
в експлуатації забезпечують широкий діапазон застосування центрифуг CM-6 у меди-
цині, біології, аналітичній хімії тощо.

АксесуариRotor 6M Rotor 6M.01 Rotor 6M.02

Rotor 6M.03 Rotor 6M.05 Rotor 6M.06 Дистанцер ELMI для пробірок- 
мікротайнерів 5-10 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центрифуга лабораторна СМ-7S

Особливості:
 • Робоча камера з нержавіючої сталі 
 • Відображення на світлових індикаторах швидкості обертання ротора,  

а також можливість завдання швидкості обертання в  об/хв або G 
 • Максимальне нагрівання пробірок на +5 градусів від кімнатної температури 
 • Блокування кришки під час роботи
 • Датчик дисбалансу 
 • Автоматичне розблокування і відкривання кришки й звукова  

сигналізація після зупинки ротора 
 • Безшумна робота 
 • Точне цифрове встановлення швидкості обертання ротора 
 • Практично необмежений режим безперервної роботи 
 • 6 ступенів гальмування

Швидкість обертання ротора 100-3500 об/хв

Діапазон таймера 1-99 хв

Максимальна відцентрова сила 2300 g

Доступні ротори

ELMI Rotor 6M, ELMI Rotor 6M.01
ELMI Rotor 6M.02, ELMI Rotor 6M.03
ELMI Rotor 6M.05, ELMI Rotor 6M.06
ELMI Rotor 6M.07, ELMI Rotor 7M.01
ELMI Rotor 7M.03, ELMI Rotor 7M.06
ELMI Rotor 7M.08, ELMI Rotor 7M.10

Робочий діапазон температур від +10 до 40 °С

Допустима вологість 
навколишнього середовища 80%

Живлення від мережі 100-240/50-60 В/Гц

Максимальна споживана потужність 250 Вт 

Розміри (довжина x ширина x висота) 426х410х231 мм 

Вага 13,5 кг

Надійність, простота й зручність в експлуатації забезпечують широкий діапазон застосування центрифуги СМ-7S у 
медицині, біології, аналітичній хімії тощо. Нова технологія має значно покращені характеристики та ергономіку в 
порівнянні з попередніми версіями, що розширяє  діапазон застосування приладу та покращує його можливості. 

Аксесуари Rotor 6M.07 Rotor 7M.01 Rotor 7M.03

Rotor 7M.06 Rotor 7M.08 Rotor 7M.10
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Центрифуга СМ-6М/ СМ-6МТ

Особливості:
 • Робоча камера з нержавіючої сталі 
 • Швидкість обертання ротора до 3500 об/хв 
 • Відображення таймера та швидкості обертання ротора в об/хв або G
 •  Блокування кришки під час роботи 
 • Датчик дисбалансу 
 • Автоматичне розблокування, відкривання кришки та звукова сигналізація після 

зупинки ротора 
 • Безшумна робота
 • Надточна підтримка швидкості обертання ротора 
 • Практично необмежений режим безперервної роботи 
 • 6 ступенів гальмування

СМ-6М СМ-6МТ

Швидкість обертання ротора 100-3500 об/хв 100-3500 об/хв 

Максимальна відцентрова сила 2300 g 2300 g

Доступні ротори Rotor 6M, Rotor 6M.01, 
Rotor 6M.05, Rotor 6M.06

Rotor 6M, Rotor 6M.01, Rotor 6M.02 
Rotor 6M.03 , Rotor 6M.05, Rotor 6M.06

Діапазон таймера 1 - 99 хв 1 - 99 хв

Робочий діапазон температур від +10 до +40 °C від +10 до +40 °C

Допустима вологість 
навколишнього середовища 80% 80%

Живлення від мережі 100-240/50-60 В/Гц 100-240/50-60 В/Гц 

Максимальна споживана потужність 250 Вт 250 Вт

Розміри (довжина x ширина x висота) 426х410х231 мм 426х410х233 мм

Вага 12.8 кг 13.5 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональні центрифуги CM-6 призначені для пробірок різних типів та гель-
карт. Завдяки змінним роторам та адаптерам вони можуть забезпечити центрифугуван-
ня широкого діапазону об’ємів. Центрифуги CM-6 – ідеальний інструмент для роботи в 
умовах, що потребують високої пропускної здатності. Надійність, простота та зручність 
в експлуатації забезпечують широкий діапазон застосування центрифуг CM-6 у меди-
цині, біології, аналітичній хімії тощо.

АксесуариRotor 6M Rotor 6M.01 Rotor 6M.02

Rotor 6M.03 Rotor 6M.05 Rotor 6M.06 Дистанцер ELMI для пробірок- 
мікротайнерів 5-10 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центрифуга лабораторна СМ-7S

Особливості:
 • Робоча камера з нержавіючої сталі 
 • Відображення на світлових індикаторах швидкості обертання ротора,  

а також можливість завдання швидкості обертання в  об/хв або G 
 • Максимальне нагрівання пробірок на +5 градусів від кімнатної температури 
 • Блокування кришки під час роботи
 • Датчик дисбалансу 
 • Автоматичне розблокування і відкривання кришки й звукова  

сигналізація після зупинки ротора 
 • Безшумна робота 
 • Точне цифрове встановлення швидкості обертання ротора 
 • Практично необмежений режим безперервної роботи 
 • 6 ступенів гальмування

Швидкість обертання ротора 100-3500 об/хв

Діапазон таймера 1-99 хв

Максимальна відцентрова сила 2300 g

Доступні ротори

ELMI Rotor 6M, ELMI Rotor 6M.01
ELMI Rotor 6M.02, ELMI Rotor 6M.03
ELMI Rotor 6M.05, ELMI Rotor 6M.06
ELMI Rotor 6M.07, ELMI Rotor 7M.01
ELMI Rotor 7M.03, ELMI Rotor 7M.06
ELMI Rotor 7M.08, ELMI Rotor 7M.10

Робочий діапазон температур від +10 до 40 °С

Допустима вологість 
навколишнього середовища 80%

Живлення від мережі 100-240/50-60 В/Гц

Максимальна споживана потужність 250 Вт 

Розміри (довжина x ширина x висота) 426х410х231 мм 

Вага 13,5 кг

Надійність, простота й зручність в експлуатації забезпечують широкий діапазон застосування центрифуги СМ-7S у 
медицині, біології, аналітичній хімії тощо. Нова технологія має значно покращені характеристики та ергономіку в 
порівнянні з попередніми версіями, що розширяє  діапазон застосування приладу та покращує його можливості. 

Аксесуари Rotor 6M.07 Rotor 7M.01 Rotor 7M.03

Rotor 7M.06 Rotor 7M.08 Rotor 7M.10



50 51

Лабораторна центрифуга СМ-8S 

Властивості:
 • Швидкість обертання ротора до 4500 об/хв 
 • 10 видів роторів під пробірки різного типу 
 • Відображення на РК-дисплеї таймера і швидкості обертання ротора об/хв і G
 • 6 ступенів гальмування
 • 8 програм користувача
 • Датчик дисбалансу
 • Безпечний дизайн з потовщеною кришкою та сталевою камерою ротора
 • Блокування кришки під час роботи та звукова сигналізація після зупинки ротора
 • Точна підтримка швидкості обертання ротора
 • Фактично необмежений режим безперервної роботи

Має покращені характеристики всіх параметрів роботи приладів цієї серії. Макси-
мальна швидкість центрифугування: 4500 об/хв (3735 g). Новий інтерфейс у поєднан-
ні з сенсорним РК-дисплеєм дозволяють зручно задавати та відстежувати параметри 
роботи центрифуги. Можливість створення 8 програм під різні технології пробопід-
готовки дозволяє прискорити роботу оператора та виключити помилки в роботі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкість обертання ротора 100-4500 об/хв

Діапазон таймера 1 хв. – 12 год.

Максимальна відцентрова сила 3735 g

Доступні ротори

ELMI Rotor 8M, ELMI Rotor 8M.01
ELMI Rotor 8M.02, ELMI Rotor 8M.03
ELMI Rotor 8M.05, ELMI Rotor 8M.06
ELMI Rotor 8M.07, ELMI Rotor 8M.08
ELMI Rotor 8M.09, ELMI Rotor 8M.10

Робочий діапазон температур від +10 до 40 °С

Допустима вологість 
навколишнього середовища 80%

Живлення від мережі 100-240/50-60 В/Гц

Максимальна споживана потужність 250 Вт 

Розміри (довжина x ширина x висота) 426х410х233 мм 

Вага 14,7 кг

Аксесуари
Rotor 8M Rotor 8M.01

Rotor 8M.07

Rotor 8M.02

Rotor 8M.08

Rotor 8M.03

Rotor 8M.09

Rotor 8M.05

Rotor 8M.10Rotor 8M.06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аксесуари

Центрифуга лабораторна CM-50

Особливості:
 • Низький нагрів зразка – максимум 10 °С при роботі на максимальній швидкості
 • Режим швидкого віджимання
 • Надійний замок кришки – кришка розблокується автоматично після завершення обертання
 • Цифровий таймер і звукове сповіщення
 • 5 режимів зупинки ротора
 • Датчик дисбалансу ротора
 • Запатентована магнітна кришка ротора
 • Додатковий індикатор RPM/RCF
 • Тиха робота на максимальній швидкості

Швидкість центрифугування 1000-15000 об/хв

Максимальна відцентрова сила 15 295 g

Таймер від 0,1 до 99 хв

Розміри (Д x Ш x В) 200 х 180 х 145 мм

Доступні ротори Герметичний ротор ELMI з магнітним ковпачком 
Стріповий ротор на 2 стріпи об'ємом 0,2 мл

Вага 3,1 кг

CM-50 — одна з найкомпактніших і найпотужніших мікроцентрифуг, доступ-
них на сьогодні. ЇЇ запатентована система повітряного охолодження та магніт-
на кришка ротора гарантують винятково низьке нагрівання зразка, що знач-
но перевищує найсуворіші галузеві стандарти. Ця потужна мініцентрифуга 
обертає зразки зі швидкістю 15 000 обертів за хвилину, але працює лише від 
24 вольт і легко поміщається в найменшому просторі. Її високопродуктивний 
двигун із приводом, що не вимагає технічного обслуговування, забезпечує ви-
няткову довговічність і тривалий термін служби.

Герметичний ротор 
ELMI з магнітним 

ковпачком

Стріповий ротор на 2 
стріпи об’ємом 0,2 мл

Перехідник для 
пробірок 0,2 мл

Перехідник для 
пробірок 0,5 мл
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Лабораторна центрифуга СМ-8S 

Властивості:
 • Швидкість обертання ротора до 4500 об/хв 
 • 10 видів роторів під пробірки різного типу 
 • Відображення на РК-дисплеї таймера і швидкості обертання ротора об/хв і G
 • 6 ступенів гальмування
 • 8 програм користувача
 • Датчик дисбалансу
 • Безпечний дизайн з потовщеною кришкою та сталевою камерою ротора
 • Блокування кришки під час роботи та звукова сигналізація після зупинки ротора
 • Точна підтримка швидкості обертання ротора
 • Фактично необмежений режим безперервної роботи

Має покращені характеристики всіх параметрів роботи приладів цієї серії. Макси-
мальна швидкість центрифугування: 4500 об/хв (3735 g). Новий інтерфейс у поєднан-
ні з сенсорним РК-дисплеєм дозволяють зручно задавати та відстежувати параметри 
роботи центрифуги. Можливість створення 8 програм під різні технології пробопід-
готовки дозволяє прискорити роботу оператора та виключити помилки в роботі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкість обертання ротора 100-4500 об/хв

Діапазон таймера 1 хв. – 12 год.

Максимальна відцентрова сила 3735 g

Доступні ротори

ELMI Rotor 8M, ELMI Rotor 8M.01
ELMI Rotor 8M.02, ELMI Rotor 8M.03
ELMI Rotor 8M.05, ELMI Rotor 8M.06
ELMI Rotor 8M.07, ELMI Rotor 8M.08
ELMI Rotor 8M.09, ELMI Rotor 8M.10

Робочий діапазон температур від +10 до 40 °С

Допустима вологість 
навколишнього середовища 80%

Живлення від мережі 100-240/50-60 В/Гц

Максимальна споживана потужність 250 Вт 

Розміри (довжина x ширина x висота) 426х410х233 мм 

Вага 14,7 кг

Аксесуари
Rotor 8M Rotor 8M.01

Rotor 8M.07

Rotor 8M.02

Rotor 8M.08

Rotor 8M.03

Rotor 8M.09

Rotor 8M.05

Rotor 8M.10Rotor 8M.06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аксесуари

Центрифуга лабораторна CM-50
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Лабораторні центрифуги
СМ-50М та CM-50MP (ELMI Fugamix™)

Сімейство продуктів Fugamix™ — це унікальна серія, розроблена для поєднання двох 
найбільш часто використовуваних функцій у лабораторії — змішування та осаджу-
вання — в одній машині. Ця єдина в своєму роді система швидко й ефективно вико-
нає обидві операції як вручну, так і автоматично. Крім того, Fugamix працює на основі 
V-Spin – найдосконалішої запатентованої у світі технології змішування та обробки рі-
дин. Результат — величезна економія часу, зусиль і робочого простору.

Особливості:
 • 3 автоматичні програми spin-mix-spin для підготовки проб
 • Функція швидкого віджимання
 • Цифровий таймер
 • Автоматичне визначення ротора
 • Датчик дисбалансу ротора
 • Низький нагрів зразка – максимум на 10 °С вище за кімнатну при роботі 

         на максимальній швидкості
 • Ідеально для підготовки зразків до ПЛР-реакцій, гель-електрофорезу  

     та ферментних реакцій імунопреципітацій
 • Ідеально підходить для роботи з малими об’ємами

СМ-50М CM-50MP

Швидкість центрифугування 1000-15000 об/хв 13 500 об/хв

Максимальна відцентрова сила 15 294 g 12 388 g

Таймер від 5 сек до 99 хв від 0,1 до 99 хв

Кількість режимів вортексування 12 12 включно з режимами 
екстракції плазмідної ДНК

Розміри (Д x Ш x В) 200 х 180 х 145 мм 200 х 180 х 145 мм

Доступні ротори

Ротор ELMI Spin-Mix™ 50.02 
Герметичний ротор ELMI з магнітним 

ковпачком
Ротор ELMI Carbon-Spin™ 50.04 

Стріповий ротор на 2 стріпи об’ємом 0,2 мл

Ротор ELMI Carbon-Spin™ 50.04

Вага 3,1 кг 3,1 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АксесуариРотор ELMI 
Spin-Mix™ 50.02 

Герметичний ротор 
ELMI з магнітним 

ковпачком

Ротор ELMI 
Carbon-Spin™ 50.04

Перехідник для 
пробірок 0,2 мл

Перехідник для 
пробірок 0,5 мл

Стріповий ротор на 2 
стріпи об’ємом 0,2 мл

CM-70M-07 CM-70M-09

Швидкість центрифугування 1000 - 7000 об/хв 4000 - 9000 об/хв

Максимальна відцентрова сила 3200 g 5200 g

Таймер 0,1-30 хв 0,1-30 хв

Спеціальні режими 
підготовки зразків - 1

Розміри (Д x Ш x В) 190 х 170 х 125 мм 190 х 170 х 125 мм

Доступні ротори Ротор ELMI spin/mix 70.02 Ротор ELMI spin/mix 70.02

Вага 1,6 кг 1,6 кг

Особливості:
 • До 7000 об/хв/ до 9000 об/хв
 • 6 режимів змішування
 • Цифровий таймер
 • 2 варіанти вибору ротора
 • Оптичний замок кришки

Лабораторні центрифуги
CM-70M-07/ CM-70M-09 (ELMI Fugamix™)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центрифуги-змішувачі СМ-70М-07 (1000-7000 об/хв)  та СМ-70М-09 (4000-9000 об/
хв.) мають унікальне поєднання високошвидкісної центрифуги та вдосконаленого 
змішувача в одній машині. Це стало можливим після розробки спеціальної системи 
керування для високопродуктивного крокового двигуна. Міцна конструкція дозво-
ляє користувачеві обертати та енергійно струшувати будь-яку речовину стільки часу, 
скільки вимагає експеримент.

Аксесуари

Ротор ELMI spin/mix 
70.02

ELMI PCR strip rotor 
70.01
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Лабораторні міксери ротаційні серії RM-2
Ротамікс RM - це прилад, який не має аналогів за можливостями перемішуван-
ня рідин у вакуумних та звичайних пробірках об’ємом від 0.5 до 50 мл. Завдяки 
системі вібрацій дуже ефективний для перемішування зразків у мікропробір-
ках, пробірках типу eppendorf, а також для реакцій гібридизації, вирощування 
клітин, відмивання гелів, м’якої екстракції та гомогенізації біологічних компо-
нентів у розчинах та дифузійних середовищах. 

RM-2S RM-2M RM-2L

Швидкість обертання від 1 до 99 об/хв 1 - 99 об/хв 1 - 99 об/хв

Дискретність встановлення 1 об/хв 1 об/хв 1 об/хв

Кількість програм 
перемішування 28 + 3 користувацьких 28 + 3 користувацьких 28 + 3 користувацьких

Вага 1,6 кг 1,9 кг 1,9 кг

Тримач для пробірки 
розміром К-ть пробірок RM-2S К-ть пробірок RM-2M К-ть пробірок RM-2L

8 мм 26 30 44

11 мм 28 32 44

13 мм 24 28 40

16 мм 14 16 22

30 мм 8 10 14

Блотинг, 50 мл 6 6 12

Тримач рак МІКС 11/13/16/30 8/8/4/2 8/8/4/2 16/12/4/2

Коливальна платформа 1 1 1

Особливості:
 • Встановлення та відображення на світлових індикаторах режиму та 

швидкості перемішування
 • 18 ефективних програм перемішування
 • Режим вортексу з частотою і амплітудою струшування, що налаштовуються
 • 3 додаткові програми, які складаються користувачем
 • Перехід у режим SLEEP при зупинці більш ніж 5 хвилин
 • Збереження в незалежній пам’яті заданих параметрів  

після вимкнення приладу з мережі
 • Вибіркова довжина приладу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тримач 8 мм Тримач 11 мм Тримач 13 мм

Коливальна платформа

Тримач 16 мм Тримач 30мм

Блотинг, 50 мл Тримач рак МІКС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водяна баня з
перемішуванням TW-2

Циркуляційний водяний
термостат із пластиковим

резервуаром на 4.5 л

Водяна баня з 
перемішуванням TW-2.02
Циркуляційний водяний 

термостат із резервуаром з 
нержавіючої сталі об’ємом 

8.5 л

Водяна баня з 
перемішуванням TW-2.03
Циркуляційний водяний 

термостат із пластиковим 
резервуаром на 8.5 л

Розроблений для спільного 
використання із змішувачем 

MS-01
Діапазон робочих 

температур у ванні від (кімнатної +3) до 90 °С від (кімнатної +3) до 100 °С від (кімнатної +3) до 90 °С

Дискретність 
встановлення t ±0.1 ˚C ±0.1 ˚C ±0.1 ˚C

Час виходу 
на максимальну t 50 хв 50 хв 50 хв

Максимальний об'єм 
рідини, що заливається 

у ванну
4.5 л 8.5 л 8.5 л

Температура 
стабілізації вище 
навколишнього 

середовища

3 ˚C 3 ˚C 3 ˚C

Продуктивність насоса 
зовнішнього контуру 2-5 л/хв 2-5 л/хв 2-5 л/хв

Живлення від мережі 100-240; 50/60 Гц 100-240; 50/60 Гц 100-240; 50/60 Гц

Максимальна 
споживана потужність 1,5 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт

Габаритні розміри 
(довжина x ширина x 

висота)
330 x 180 x 250 мм 265 x 325 x 270 мм 265 x 330 x 265 мм

Маса 1.6 кг 3.8 кг 1.8 кг

Водяні бані з перемішуванням  серії TW-2 

Властивості:
 • Висока точність підтримання заданої температури в резервуарі
 • Автоматичний контроль рівня рідини для захисту нагрівача
 • Можливість підключення зовнішнього контуру
 • Інтенсивне перемішування рідини для точного підтримання температури
 • Конструкція, що легко розбирається і чиститься
 • Регульована швидкість перемішування рідини

Циркуляційні водяні термостати 

Високоточні водяні термостати універсальні, але дуже легкі у користуванні й надійні, що дозволяє широко використо-
вувати їх в багатьох сферах біології, медицини, хімії та ін.
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Дискретність 
встановлення t ±0.1 ˚C ±0.1 ˚C ±0.1 ˚C

Час виходу 
на максимальну t 50 хв 50 хв 50 хв

Максимальний об'єм 
рідини, що заливається 

у ванну
4.5 л 8.5 л 8.5 л

Температура 
стабілізації вище 
навколишнього 

середовища

3 ˚C 3 ˚C 3 ˚C

Продуктивність насоса 
зовнішнього контуру 2-5 л/хв 2-5 л/хв 2-5 л/хв

Живлення від мережі 100-240; 50/60 Гц 100-240; 50/60 Гц 100-240; 50/60 Гц

Максимальна 
споживана потужність 1,5 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт

Габаритні розміри 
(довжина x ширина x 

висота)
330 x 180 x 250 мм 265 x 325 x 270 мм 265 x 330 x 265 мм

Маса 1.6 кг 3.8 кг 1.8 кг

Водяні бані з перемішуванням  серії TW-2 

Властивості:
 • Висока точність підтримання заданої температури в резервуарі
 • Автоматичний контроль рівня рідини для захисту нагрівача
 • Можливість підключення зовнішнього контуру
 • Інтенсивне перемішування рідини для точного підтримання температури
 • Конструкція, що легко розбирається і чиститься
 • Регульована швидкість перемішування рідини

Циркуляційні водяні термостати 

Високоточні водяні термостати універсальні, але дуже легкі у користуванні й надійні, що дозволяє широко використо-
вувати їх в багатьох сферах біології, медицини, хімії та ін.
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Шейкери-термостати
DTS-2 та DTS-4

Шейкери-термостати DTS-2 та DTS-4 призначені для створення обертального 
руху рідини та точної підтримки заданої температури в імунологічних план- 
шетах. Герметичний термостатований контейнер шейкера-термостата осна- 
щений системою об’ємного обігріву, що забезпечує абсолютно ідентичний 
розподіл температури по всьому контейнеру без найменшого градієнта і кон- 
денсації рідини. 

Властивості: 
 • Термостатована герметично закрита платформа з об’ємним обігрівом на 

2 або 4 планшети
 • Розширені можливості програмування циклів: створення до 4 різних фаз 

перемішування та інкубування, можливість комбінувати та зациклювати 
різні фази перемішування
 • Енергонезалежна пам’ять, у якій зберігаються встановлені параметри 

температури, швидкості та часу обертання
 • Висока точність підтримки обертів +1%
 • Можливість безперервної роботи цілодобово

Показник DTS-2 DTS-4

Кількість місць під планшети 2 4

Розмір застосовуваних планшет 86 x 128 x 20 мм 86 x 128 x 20 мм

Діапазон температури платформи, 
що встановлюється від (кімнатної +3 ˚C) до 60 ˚C від (кімнатної +3˚C) до 60 ˚C

Точність контролю температури 0.1 ˚C 0.1 ˚C

Вид обертання платформи орбітальний орбітальний

Орбіта обертання платформи 2 мм 2 мм

Швидкість обертання платформи 100 - 1300 об/хв 100 - 1300 об/хв

Таймер 1 - 999 хв 1 - 999 хв

Допустима температура 
навколишнього середовища +10 до +45 ˚C +10 до +45 ˚C

Допустима вологість навколишнього 
середовища 80% 80%

Живлення від мережі 220/50 В/Гц 220/50 В/Гц

Максимальна споживана потужність 140 Вт 140 Вт

Розміри (довжина x ширина x висота) 305 x 280 x 120 370 x 335 x 120

Вага 6.1 кг 9.1 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналогові орбітальні шейкери

Універсальні шейкери серії S призначені для створення обертально- 
го руху рідини у пробірках та лабораторному посуді з плоским дном 
(колбах, стелажах, чашках Петрі тощо). Вони мають спрощену аналого- 
ву систему керування, що забезпечує завдання швидкості обертання 
платформи. 

S-3.02 10M/ S-3.02 20M S-3.02 10L/S-3.02 20L

Розмір робочої площі платформи 355 x 235 мм 415 x 295 мм

Нахил гойдання - -

Амплітуда обертання платформи 10/20 мм 10/20 мм

Тип обертання Орбітальне Орбітальне

Контролер часу від 1 до 599 хв від 1 до 599 хв

Частота обертів 1 - 500 / 300 об/хв от 1 до 500 / 300 об/хв

Допустима температура навколиш- 
нього середовища від +4 до +45 ˚C від +4 до +45 ˚C

Допустима вологість навколишнього 
середовища 80% 80%

Адаптер живлення DC 24V, 1A DC 24V, 1A

Розміри (довжина x ширина x висота) 360 x 280 x 100 мм 360 x 280 x 100 мм

Вага 5.5/5.7 кг 5.5/5.7 кг

Доступні аксесуари

Магнітні упори
Адаптер під пробірки 16мм
Адаптер під пробірки 30мм

Гумовий килимок
Стандартний адаптер 
під 4 мікропланшети 

Роликові зажими для колб

Магнітні упори
Адаптер під пробірки 16мм
Адаптер під пробірки 30мм

Гумовий килимок
Стандартний адаптер 
під 8 мікропланшетів 

Роликові зажими для колб

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магнітні упори

Гумовий килимок Стандартний адаптер 
під 8 мікропланшет 

Роликові зажими 
для колб

Адаптер під пробірки 
16мм

Адаптер під пробірки 
30ммАксесуари
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Шейкери-термостати
DTS-2 та DTS-4

Шейкери-термостати DTS-2 та DTS-4 призначені для створення обертального 
руху рідини та точної підтримки заданої температури в імунологічних план- 
шетах. Герметичний термостатований контейнер шейкера-термостата осна- 
щений системою об’ємного обігріву, що забезпечує абсолютно ідентичний 
розподіл температури по всьому контейнеру без найменшого градієнта і кон- 
денсації рідини. 

Властивості: 
 • Термостатована герметично закрита платформа з об’ємним обігрівом на 

2 або 4 планшети
 • Розширені можливості програмування циклів: створення до 4 різних фаз 

перемішування та інкубування, можливість комбінувати та зациклювати 
різні фази перемішування
 • Енергонезалежна пам’ять, у якій зберігаються встановлені параметри 

температури, швидкості та часу обертання
 • Висока точність підтримки обертів +1%
 • Можливість безперервної роботи цілодобово

Показник DTS-2 DTS-4

Кількість місць під планшети 2 4

Розмір застосовуваних планшет 86 x 128 x 20 мм 86 x 128 x 20 мм

Діапазон температури платформи, 
що встановлюється від (кімнатної +3 ˚C) до 60 ˚C від (кімнатної +3˚C) до 60 ˚C

Точність контролю температури 0.1 ˚C 0.1 ˚C

Вид обертання платформи орбітальний орбітальний

Орбіта обертання платформи 2 мм 2 мм

Швидкість обертання платформи 100 - 1300 об/хв 100 - 1300 об/хв

Таймер 1 - 999 хв 1 - 999 хв

Допустима температура 
навколишнього середовища +10 до +45 ˚C +10 до +45 ˚C

Допустима вологість навколишнього 
середовища 80% 80%

Живлення від мережі 220/50 В/Гц 220/50 В/Гц

Максимальна споживана потужність 140 Вт 140 Вт

Розміри (довжина x ширина x висота) 305 x 280 x 120 370 x 335 x 120

Вага 6.1 кг 9.1 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналогові орбітальні шейкери

Універсальні шейкери серії S призначені для створення обертально- 
го руху рідини у пробірках та лабораторному посуді з плоским дном 
(колбах, стелажах, чашках Петрі тощо). Вони мають спрощену аналого- 
ву систему керування, що забезпечує завдання швидкості обертання 
платформи. 

S-3.02 10M/ S-3.02 20M S-3.02 10L/S-3.02 20L

Розмір робочої площі платформи 355 x 235 мм 415 x 295 мм

Нахил гойдання - -

Амплітуда обертання платформи 10/20 мм 10/20 мм

Тип обертання Орбітальне Орбітальне

Контролер часу від 1 до 599 хв від 1 до 599 хв

Частота обертів 1 - 500 / 300 об/хв от 1 до 500 / 300 об/хв

Допустима температура навколиш- 
нього середовища від +4 до +45 ˚C від +4 до +45 ˚C

Допустима вологість навколишнього 
середовища 80% 80%

Адаптер живлення DC 24V, 1A DC 24V, 1A

Розміри (довжина x ширина x висота) 360 x 280 x 100 мм 360 x 280 x 100 мм

Вага 5.5/5.7 кг 5.5/5.7 кг

Доступні аксесуари

Магнітні упори
Адаптер під пробірки 16мм
Адаптер під пробірки 30мм

Гумовий килимок
Стандартний адаптер 
під 4 мікропланшети 

Роликові зажими для колб

Магнітні упори
Адаптер під пробірки 16мм
Адаптер під пробірки 30мм

Гумовий килимок
Стандартний адаптер 
під 8 мікропланшетів 

Роликові зажими для колб

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магнітні упори

Гумовий килимок Стандартний адаптер 
під 8 мікропланшет 

Роликові зажими 
для колб

Адаптер під пробірки 
16мм

Адаптер під пробірки 
30ммАксесуари
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Особливості
 • Меню налаштувань користувача дозволяє зробити прилад максимально зручним у роботі
 • Чотири режими роботи: режим орбітального обертання ,,автореверс,,, цикли обертання спочатку за годиннико-

вою стрілкою, потім ,,протизворотно-поступальний,,, цикли з напівобертів з кутом повороту, що налаштовується, –  
,,вібраційний,,, зворотно-поступальний рух платформи, що імітує струшування.
 • Розширені можливості програмування циклів: створення до 4 різних фаз перемішування
 • Докладний опис характеру й тривалості перемішування в кожній фазі
 • Можливість комбінувати та зациклювати різні фази перемішування
 • Діапазон швидкостей від 10 до 500 об/хв. дозволяє перемішувати рідину не тільки в колбах, але навіть у пробірках

Універсальні шейкери серії DOS призначені для перемішування та збовтування біологічних 
рідин та розчинів у пробірках і лабораторному посуді з плоским дном (колбах, підставках з 
пробірками, чашках Петрі тощо). Маючи широкий вибір аксесуарів та адаптерів, гнучко під-
лаштованих під будь-які сфери застосування, шейкер завжди зберігає високий рівень актуаль-
ності в сучасних лабораторних технологіях.  

Усі налаштування приладу зберігаються в незалежну пам’ять навіть при відключенні мережі живлення. При мінімальних 
габаритах шейкери здатні нести максимально високу вантажопідйомність; спеціально створена для цього система при- 
воду не має аналогів, і при цьому весь процес протікає без шуму й вібрації. Всі елементи конструкції шейкера створені з 
урахуванням довготривалого безперервного використання, що робить прилад надійним партнером у роботі. 

Цифрові орбітальні шейкери

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOS-20S DOS-10M/DOS-20M DOS-10L/DOS-20L

Розмір робочої 
площі платформи 168 x 168 мм 355 x 235 мм 415 x 295 мм

Нахил гойдання - - -

Амплітуда обертання 
платформи 20 мм 10/20 мм 10/20 мм

Тип обертання Орбітальне Орбітальне Орбітальне

Контролер часу від 1 до 999 хв від 1 до 599 хв від 1 до 599 хв

Частота обертів 45 - 250 об/хв 1 - 500 / 300 об/хв від 1 до 500 / 300 об/хв

Допустима температура 
навколишнього 

середовища
від +4 до +45˚C від +4 до +45 ˚C від +4 до +45 ˚C

Допустима вологість 
навколишнього середовища 80% 80% 80%

Адаптер живлення DC 24V, 1A DC 24V, 1A DC 24V, 1A

Розміри 
(д x ш x в) 205 x 170 x 70 мм 360 x 280 x 100 мм 360 x 280 x 100 мм

Вага 1.4 кг 5.5/5.7 кг 5.5/5.7 кг

Доступні аксесуари Магнітні упори

Магнітні упори
Адаптер під пробірки 16мм
Адаптер під пробірки 30мм

Гумовий килимок
Стандартний адаптер 
під 4 мікропланшети 

Роликові зажими для колб

Магнітні упори
Адаптер під пробірки 16мм
Адаптер під пробірки 30мм

Гумовий килимок
Стандартний адаптер 
під 8 мікропланшетів 

Роликові зажими для колб

Властивості:
 • Можливість перемішування рідини у 4-х плоскодонних ємностях з різною інтенсивністю
 • Можливість використовувати разом із водяною банею TW-2.03
 • Нержавіючий корпус
 • Легко адаптується під будь-які лабораторні завдання

Діапазон швидкостей 1 - 2200 об/хв

Вихід адаптера живлення 50

Розміри (довжина x ширина x висота) 260 x 260 x 40 мм

Вага 2.1 кг

Магнітний змішувач MS-01

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Це потужна й проста в користуванні 4-місна магнітна мішалка, зроблена з нержавіючої сталі. 
Змішувач спеціально розроблено для роботи разом з водяною банею TW-2.03, в результаті ми 
отримуємо універсальний багатофункціональний прилад для лабораторних потреб.
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Особливості
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 • Можливість комбінувати та зациклювати різні фази перемішування
 • Діапазон швидкостей від 10 до 500 об/хв. дозволяє перемішувати рідину не тільки в колбах, але навіть у пробірках

Універсальні шейкери серії DOS призначені для перемішування та збовтування біологічних 
рідин та розчинів у пробірках і лабораторному посуді з плоским дном (колбах, підставках з 
пробірками, чашках Петрі тощо). Маючи широкий вибір аксесуарів та адаптерів, гнучко під-
лаштованих під будь-які сфери застосування, шейкер завжди зберігає високий рівень актуаль-
ності в сучасних лабораторних технологіях.  

Усі налаштування приладу зберігаються в незалежну пам’ять навіть при відключенні мережі живлення. При мінімальних 
габаритах шейкери здатні нести максимально високу вантажопідйомність; спеціально створена для цього система при- 
воду не має аналогів, і при цьому весь процес протікає без шуму й вібрації. Всі елементи конструкції шейкера створені з 
урахуванням довготривалого безперервного використання, що робить прилад надійним партнером у роботі. 

Цифрові орбітальні шейкери

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOS-20S DOS-10M/DOS-20M DOS-10L/DOS-20L

Розмір робочої 
площі платформи 168 x 168 мм 355 x 235 мм 415 x 295 мм

Нахил гойдання - - -

Амплітуда обертання 
платформи 20 мм 10/20 мм 10/20 мм

Тип обертання Орбітальне Орбітальне Орбітальне

Контролер часу від 1 до 999 хв від 1 до 599 хв від 1 до 599 хв

Частота обертів 45 - 250 об/хв 1 - 500 / 300 об/хв від 1 до 500 / 300 об/хв

Допустима температура 
навколишнього 

середовища
від +4 до +45˚C від +4 до +45 ˚C від +4 до +45 ˚C
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Розміри 
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Магнітні упори
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Адаптер під пробірки 30мм
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під 4 мікропланшети 
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Адаптер під пробірки 30мм
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Це потужна й проста в користуванні 4-місна магнітна мішалка, зроблена з нержавіючої сталі. 
Змішувач спеціально розроблено для роботи разом з водяною банею TW-2.03, в результаті ми 
отримуємо універсальний багатофункціональний прилад для лабораторних потреб.
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Центрифуги лабораторні

Центрифуги серії SC - лінійка  низькошвидкісних центрифуг настільного типу з регулятором швидкості обертання та 
часу центрифугування. Основні робочі параметри встановлюються з клавіатури й відображаються на передньому 
дисплеї приладу, включаючи показники часу центрифугування, швидкість обертання та центробіжної сили.

Балансування проводиться в автоматичному режимі. Під час відкриття кришки відбувається автоматична зупинка ротора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель SС-02 SС-04 SС-05

Вид ротора 15 мл/20 мл х 6 15 мл/20 мл х12 15 мл/20 мл x24

Швидкість 4000 об/хв. 4000 об/хв. 4000 об/хв.

Максимальна
відцентрова сила 2432 g 2432 g 2111 g

Підвищення температури <10 0С 
 (працює 20 хвилин)

<10 0С  
(працює 20 хвилин)

<10 0С  
(працює 20 хвилин)

Точність швидкості ± 30 грт ± 30грт ± 30 грт

Шум <60 дБ <60 дБ <60 дБ

Діапазон таймера 1с ~ 99 хв 1с ~ 99 хв 1с ~ 99 хв

Джерело живлення АС 220 В 50 Гц АС 220 В 50 Гц АС 220 В 50 Гц

Потужність 80 VА 80 VА 80 VА

Вага 20 кг 20 кг 20 кг

Розміри (ДхШхВ) 380x305x290 мм 380x305x290 мм 380x305x290 мм

Центрифуги з охолодженням

Центрифуги з охолодженням серії LC – лінійка рефрижераторних лабораторних центрифуг зі швидкістю обертання 
4000 обр/хв. Процес пробопідготовки може проводитись в 10 режимах роботи при 9 швидкостях. Параметри роботи 
можна змінити в будь-який момент без зупинки самої центрифуги. 

Система з подвійними магнітними замками забезпечує безпечну надійну роботу з допуском у розбалансуванні до 30 грам. 
Корпус та внутрішні елементи виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі.

Центрифуга з охолодженням 
вертикальна LС-456В

Центрифуга з охолодженням 
настільна LС-404В

Ротор, який хитається 4 х 750 мл 4х 300 мл

Максимальна швидкість 4000 об/хв. 4000 об/хв.

Максимальна
відцентрова сила 3309 g 3309 g

Точність швидкості ± 10 об/хв ± 10 об/хв

Температурний режим -20 ~ + 40 0С -20 ~ + 40 0С

Точність температури ± 20С ± 20С

Шум <56 дБ <56 дБ

Діапазон таймерів 1 ~ 99: 99: 59 (гг: мм:сс) 1 ~ 99: 99: 59 (гг: мм:сс)

Блок живлення АС 220 В/50 Гц АС 220 В/50 Гц

Вага 130 кг 80 кг

Розміри 580x735x855 (ДхШхВ) мм 680x710x525 (ДхШхВ) мм

Доступні ротори

№ 1 ротор навісний 4 х 750 мл
Адаптер 8 х 100 мл
Адаптер 24 х 50 мл
Адаптер 52 х 15 мл

Адаптер 116 X пробірок для крові
№ 2 Ротор для планшетів на 96 лунок х 2
№ 3 Ротор для планшетів на 96 лунок х 4

№ 1 ротор навісний 4 х 300 мл
Адаптер 4 х 100 мл
Адаптер 8 х 50 мл

Адаптер 28 х 15 мл
Адаптер 56 X пробірок для крові

№ 2 Ротор для планшетів на 96 лунок x 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CAT.NO PRODUCT METHOD R1 R2 STD/CAL

 • GL309AC ACE UV/ KINETIC 
ENZYMATIC 10 x 10 ml 1 x 1 ml

 • GL509PA ACETAMINOPHEN 2 x 50 ml 1 x 50 ml 1 x3 ml
 • GL519PA ACETAMINOPHEN ENZYMATIC 4 x 50 ml 2 x 50 ml 1 x 3 ml

 • GL631P ACID PHOS. NAPHTHYL 
PHOSPHATE 10 x10 ml

 • GL2205AA GLA COLOUR/ENZ 2 x 20 ml 1 x 20 ml
 • GL307AB ALBUMIN BCG 4 x 125 ml 1 x 10 ml
 • GL327AB ALBUMIN BCG 4x250 ml 1 x 10 ml
 • GL347AB ALBUMIN BCP 4x250 ml 1 x 10 ml
 • GL701AP ALP DGKC 10x 15 ml 2 x 15 ml
 • GL711AP ALP DGKC 5 x 50 ml 1 x 50 ml
 • GL732AL ALT IFCC 10x 15 ml 2x15 ml
 • GL742AL ALT IFCC 5 x 50 ml 1 x 50 ml
 • GL752AL ALT IFCC 5x 100 ml 1 x 100 ml
 • GL702AL ALT SCE 10x15 ml 2 x 15 ml
 • GL1007AM AMMONIA UV/KINETIC 5 x 50 ml 5x 10 ml 1 x 10 ml
 • GL153A AMYLASE CNPG3 10x50 ml
 • GL163A AMYLASE CNPG3 6 x 50 ml
 • GL173A AMYLASE CNPG3 10x20 ml
 • GL183A AMYLASE IFCC 5x 100 ml 1 x 100 ml
 • GL193A AMYLASE IFCC 5 x 50 ml 1 x 50 ml
 • GL733AS AST IFCC 10x15 ml 2x 15 ml
 • GL743AS AST IFCC 5 x 50 ml 1 x 50 ml
 • GL753AS AST IFCC 5x 100 ml 1 x 100 ml
 • GL703AS AST SCE 10x 15 ml 2 x 15 ml
 • GL11018C BICARBONATE CO2 COLOUR/ENZ 5 x 20 ml
 • GL2025BR BILIRUBIN DIRECT DPD 5x 100 ml 1 x 100 ml
 • GL2035BR BILIRUBIN DIRECT VANGLATE 4 x 50 ml 2 x 25 ml
 • GL2015BR BILIRUBIN TOTAL DPD 5x 100 ml 1 x100 ml
 • GL265BR BILIRUBIN TOTAL VANGLATE 4 x 50 ml 2x25 ml
 • GL162C CALCIUM ARSENAZO III ARSENAZO III 4x250 ml 1 x 10 ml
 • GL172C CALCIUM ARSENAZO III ARSENAZO III 6 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL112C CALCIUM CPC CPC 10x15 ml 1 x 50 ml 1x10 ml
 • GL102C CALCIUM CPC CPC 3x 125 ml 1 x125 ml 1 x 10 ml
 • GL122C CALCIUM CPC CPC 3 x 250 ml 1 x 250 ml 1 x 10 ml
 • GL554CL CHLORIDE COLOUR 4x250 ml 1 x 10 ml
 • GL564CL CHLORIDE COLOUR 6 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL704CH CHOLESTEROL COLOUR/ENZ 10 x 18 ml 1 x 10 ml
 • GL724CH CHOLESTEROL COLOUR/ENZ 4x250 ml 1 x 10 ml
 • GL744CH CHOLESTEROL COLOUR/ENZ 6 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL1001CS CHOLINESTERASE COLOUR/ENZ 4 x 40 ml 4 x 10 ml
 • GL805CB CK-MB UV/KINETIC 10x 15 ml 2x 15 ml 1 x2 ml
 • GL815CB CK-MB UV/KINETIC 5 x 50 ml 1 x 50 ml 1 x2 ml
 • GL804CK CK-NAC UV/KINETIC 10x 15 ml 2 x 15 ml
 • GL814CK CK-NAC UV/KINETIC 5 x 50 ml 1 x 50 ml
 • GL533CU COPPER COLOUR 2 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL543CU COPPER COLOUR 6 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL563CU COPPER PLUS COLOUR 6 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL553CU COPPER PLUS COLOUR 2 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL286CR CREATININE ENZ. ENZYMATIC 2 x 50 ml 2x25 ml

 • Рідкі, готові до використання 
 • Уніфіковані методики
 • Висока відтворюваність 
 • Широкий діапазон лінійності
 • Широкий спектр тестів 
 • Для автоматичних, напівавтоматичних та мануальних досліджень

Біохімічні реагенти GLENBIO 
Антрим, Північна Ірландія, Великобританія CAT.NO PRODUCT METHOD R1 R2 STD/CAL

 • GL296CR CREATININE ENZ. ENZYMATIC 4x50 ml 4x25 ml

 • GL266CR CREATININE JAFFE COLOUR/KINETIC 3 x 50 ml 3x50 ml 1 x10 ml

 • GL276CR CREATININE JAFFE COLOUR/KINETIC 2 x 250 ml 2x250 ml 1 x 10 ml

 • GL246CR CREATININE O'LEARY COLOUR/KINETIC 5 x 263 ml 1 x 250 ml

 • GLI 002FR FRUCTOSAMINE COLOUR 5 x 60ml

 • GLI 104GD G6PDH ENZYMATIC 4 x 5ml 4 x10 ml

 • GL705GT GGT SZASZ 10x15 ml 2x15 ml

 • GL715GT GGT SZASZ 5 x 50 ml 1 x 50 ml

 • GL716GH GLUCOSE HEX 5 x 50 ml 2x15 ml 1 x 10 ml

 • GL706GH GLUCOSE HEX 10 x 15 ml 1 x 50 ml 1 x10 ml

 • GL707GP GLUCOSE PAP 10 x 18mi 1 x 10 ml

 • GL727GP GLUCOSE PAP 4 x 250 ml 1 x 10 ml

 • GL737GP GLUCOSE PAP 4 x 500 ml 1 x 10 ml

 • GL747GP GLUCOSE PAP 6 x 60 ml 1 x10 ml

 • GL407HB HAEMOGLOBIN (Cone.) CYANMETH 3 x100 ml

 • GL427HB HAEMOGLOBIN (Cone.) CYANMETH 5 x100 ml

 • GL2201HC HbAlc DIRECT ENZYMATIC 1 x 25.5 ml 1 x 11 ml

 • GL2211HC HbAlc DIRECT ENZYMATIC 2x25.5 ml 2x11 ml

 • GL708HD a-HBDH DGKC 10x 15 ml 2x 15 ml

 • GL718HD a-HBDH DGKC 5 x 50 ml 1 x 50 ml

 • GL602HD HDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI / INHIB 2 x 45 ml 2x15 ml 1 x 1 ml

 • GL612HD HDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI/INH IB 2 x 90mi 2x30 ml 1 x1 ml

 • GL622HD HDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI / INHIB 4 x 90 ml 4x30 ml 1 x 1 ml

 • GL1025HY HOMOCYSTEINE UV/ KINETIC 1 x 26 ml 1 x 7.5 ml 3x3 ml

 • GL321F IRON FERROZINE 10x 15 ml 2x 15 ml 1 x 10 ml

 • GL331F IRON FERROZINE 5 x 50 ml 1 x 50 ml 1 x10 ml

 • GL1008LT LACTATE COLOUR/ENZ 10x 18 ml

 • GL1018LT LACTATE COLOUR/ENZ 4 x 250 ml

 • GL1028LT LACTATE COLOUR/ENZ 6 x 60ml

 • GL1038LT LACTATE ENZYMATIC 100x 10 ml

 • GL769LD LDH (L-P) UV 5 x 43 ml 3 x 17 ml

 • GL779LD LDH (L-P) UV 10 x 13 ml 3x18 ml

 • GL739LD LDH (P-L) DGKC 10x 15 ml 2x 15 ml

 • GL749LD LDH (P-L) DGKC 5 x 50 ml 1 x 50 ml

 • GL709LD LDH (P-L) SCE 10 x 15 ml 2x 15 ml

 • GL729LD LDH (P-L) SCE 5x100 ml 1 x 100 ml

 • GL605LL LDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI/INHIB 2 x 45 ml 2 x 15 ml 1 xl ml

 • GL615LL LDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI/INHIB 2 x 90 ml 2x30 ml 1 x 1 ml

 • GL537L LIPASE COLOUR 4 x 10 ml 1 x8 ml

 • GL1116LM LITHIUM ENZYMATIC 2x 10 ml 2x5 ml 3 x (1 x 3 ml) L,M,H

 • GL257MG MAGNESIUM CALMAGITE 10x9 ml 1 x 90 ml 1 x10 ml

 • GL267MG MAGNESIUM CALMAGITE 4x125 ml 2x125 ml 1 x 10 ml

 • GL277MG MAGNESIUM XYL BLUE 4x125 ml 1 x10 ml

 • GL287MG MAGNESIUM XYL BLUE 10 x 18ml 1 x 10 ml

 • GL1009PE PANCREATIC AMYLASE IFCC 4x25 ml 4x5 ml

 • GL239PH PHOSPHOROUS UV 4x125 ml 1 x 10 ml

 • GL249PH PHOSPHOROUS UV 4 x 250 ml 1 x 10 ml

 • GL1118K POTASSIUM ENZ (K) ENZYMATIC 3 x 60 ml 3x20 ml 2x (1 x3 ml)L, H

 • GL806PP PYRID0XYL-5-PH0SPHATE POWDER P-2-P 12x50 ml

 • GL816PP PYRID0XYL-5-PH0SPHATE POWDER P-2-P 6 x 66 ml

 • GL826PP PYRID0XYL-5-PH0SPHATE POWDER P-2-P 10x 15 ml

 • GL1006PY PYRUVATE ENZ/UV 1 x 35.75 ml 1 x 1.75 ml 1 x5 ml

 • GL506S SALICYLATE KELLER 1 x 50 ml 1 x 10 ml

 • GL1119NA SODIUM ENZ (Na) ENZYMATIC 3 x 60 ml 3x20 ml 2 x (1 x 3 ml) L, H

 • GL2002TB TOTAL BILE ACID (TBA) UV/ENZ 1 x 30 ml 1 x 10 ml

 • GL2012TB TOTAL BILE ACID (TBA) UV/ENZ 5 x 30 ml 5x10 ml

 • GL2022TB TOTAL BILE ACID (TBA) UV/ENZ 2 x 60 ml 2x20 ml 1 x2 ml
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 • GL716GH GLUCOSE HEX 5 x 50 ml 2x15 ml 1 x 10 ml

 • GL706GH GLUCOSE HEX 10 x 15 ml 1 x 50 ml 1 x10 ml

 • GL707GP GLUCOSE PAP 10 x 18mi 1 x 10 ml

 • GL727GP GLUCOSE PAP 4 x 250 ml 1 x 10 ml

 • GL737GP GLUCOSE PAP 4 x 500 ml 1 x 10 ml

 • GL747GP GLUCOSE PAP 6 x 60 ml 1 x10 ml

 • GL407HB HAEMOGLOBIN (Cone.) CYANMETH 3 x100 ml

 • GL427HB HAEMOGLOBIN (Cone.) CYANMETH 5 x100 ml

 • GL2201HC HbAlc DIRECT ENZYMATIC 1 x 25.5 ml 1 x 11 ml

 • GL2211HC HbAlc DIRECT ENZYMATIC 2x25.5 ml 2x11 ml

 • GL708HD a-HBDH DGKC 10x 15 ml 2x 15 ml

 • GL718HD a-HBDH DGKC 5 x 50 ml 1 x 50 ml

 • GL602HD HDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI / INHIB 2 x 45 ml 2x15 ml 1 x 1 ml

 • GL612HD HDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI/INH IB 2 x 90mi 2x30 ml 1 x1 ml

 • GL622HD HDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI / INHIB 4 x 90 ml 4x30 ml 1 x 1 ml

 • GL1025HY HOMOCYSTEINE UV/ KINETIC 1 x 26 ml 1 x 7.5 ml 3x3 ml

 • GL321F IRON FERROZINE 10x 15 ml 2x 15 ml 1 x 10 ml

 • GL331F IRON FERROZINE 5 x 50 ml 1 x 50 ml 1 x10 ml

 • GL1008LT LACTATE COLOUR/ENZ 10x 18 ml

 • GL1018LT LACTATE COLOUR/ENZ 4 x 250 ml

 • GL1028LT LACTATE COLOUR/ENZ 6 x 60ml

 • GL1038LT LACTATE ENZYMATIC 100x 10 ml

 • GL769LD LDH (L-P) UV 5 x 43 ml 3 x 17 ml

 • GL779LD LDH (L-P) UV 10 x 13 ml 3x18 ml

 • GL739LD LDH (P-L) DGKC 10x 15 ml 2x 15 ml

 • GL749LD LDH (P-L) DGKC 5 x 50 ml 1 x 50 ml

 • GL709LD LDH (P-L) SCE 10 x 15 ml 2x 15 ml

 • GL729LD LDH (P-L) SCE 5x100 ml 1 x 100 ml

 • GL605LL LDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI/INHIB 2 x 45 ml 2 x 15 ml 1 xl ml

 • GL615LL LDL CHOLESTEROL DIRECT PLUS ANTI/INHIB 2 x 90 ml 2x30 ml 1 x 1 ml

 • GL537L LIPASE COLOUR 4 x 10 ml 1 x8 ml

 • GL1116LM LITHIUM ENZYMATIC 2x 10 ml 2x5 ml 3 x (1 x 3 ml) L,M,H

 • GL257MG MAGNESIUM CALMAGITE 10x9 ml 1 x 90 ml 1 x10 ml

 • GL267MG MAGNESIUM CALMAGITE 4x125 ml 2x125 ml 1 x 10 ml

 • GL277MG MAGNESIUM XYL BLUE 4x125 ml 1 x10 ml

 • GL287MG MAGNESIUM XYL BLUE 10 x 18ml 1 x 10 ml

 • GL1009PE PANCREATIC AMYLASE IFCC 4x25 ml 4x5 ml

 • GL239PH PHOSPHOROUS UV 4x125 ml 1 x 10 ml

 • GL249PH PHOSPHOROUS UV 4 x 250 ml 1 x 10 ml

 • GL1118K POTASSIUM ENZ (K) ENZYMATIC 3 x 60 ml 3x20 ml 2x (1 x3 ml)L, H

 • GL806PP PYRID0XYL-5-PH0SPHATE POWDER P-2-P 12x50 ml

 • GL816PP PYRID0XYL-5-PH0SPHATE POWDER P-2-P 6 x 66 ml

 • GL826PP PYRID0XYL-5-PH0SPHATE POWDER P-2-P 10x 15 ml

 • GL1006PY PYRUVATE ENZ/UV 1 x 35.75 ml 1 x 1.75 ml 1 x5 ml

 • GL506S SALICYLATE KELLER 1 x 50 ml 1 x 10 ml

 • GL1119NA SODIUM ENZ (Na) ENZYMATIC 3 x 60 ml 3x20 ml 2 x (1 x 3 ml) L, H

 • GL2002TB TOTAL BILE ACID (TBA) UV/ENZ 1 x 30 ml 1 x 10 ml

 • GL2012TB TOTAL BILE ACID (TBA) UV/ENZ 5 x 30 ml 5x10 ml

 • GL2022TB TOTAL BILE ACID (TBA) UV/ENZ 2 x 60 ml 2x20 ml 1 x2 ml
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CAT.NO PRODUCT METHOD R1 R2 STD/CAL
 • GL2032TB TOTAL BILE ACID (TBA) UV/ENZ 6x50 ml 5 x 20 ml 1 x2 ml
 • GL306TP TOTAL PROTEIN BIURET 4x 125 ml 1 x 10 ml
 • GL316TP TOTAL PROTEIN BIURET 4 x 250 ml 1 x 10 ml
 • GL801T TRIGLYCERIDES IGPO 10x 18ml 1 x 10 ml
 • GL821T TRIGLYCERIDES GPO 4x 250 ml 1 x 10 ml
 • GL841T TRIGLYCERIDES GPO 6 x 60 ml 1 x 10 ml
 • GL802U UREA UV/KINETIC 10x 15 ml 2 x 15 ml 1 x10 ml
 • GL812U UREA UV/KINETIC 5x50 ml 1 x 50 ml 1 x 10 ml
 • GL822U UREA UV/KINETIC 4 x 200 ml 1 X160 ml 1 x 10 ml
 • GL803UA URIC ACID URICASE 10 x 15 ml 2x 15 ml 1 x10 ml
 • GL813UA URIC ACID URICASE 5x50 ml 1 x 50 ml 1 x10 ml
 • GL823UA URIC ACID URICASE 4 x 200 ml 1 x160 ml 1 x10 ml
 • GL343UP URINARY PROTEIN PYRO RED 2 x 60 ml 1 x5 ml
 • GL353UP URINARY PROTEIN PYRO RED 6 x 60 ml 1 x5 ml
 • GL363UP URINARY PROTEIN BENZ CHLORIDE 3x50 ml 1 x50 ml 5 x (1 x 3 ml)
 • GL535Z ZINC COLOUR 2 x 60 ml 1 x10 ml
 • GL545Z ZINC COLOUR 6 x 60 ml 1 x 10 ml

CAT.NO PRODUCT METHOD R1 R2
 • GL 109 AT a-1 -ANTITRYPSIN IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x10 ml
 • GL119AT a-1 -ANTITRYPSIN IMMUNOTURB 5x50 ml 5x10 ml
 • GL609AA APO Al1 IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x10 ml
 • GL619AA APOA1 IMMUNOTURB 5 x 50 ml 5x10 ml
 • GL809AB APO B IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x10 ml
 • GL819AB APO В IMMUNOTURB 5x50 ml 5 x10 ml
 • GL408SO ASO LATEX ENHANCED 1 x 50 ml 1 x 10 ml
 • GL418SO ASO LATEX ENHANCED 5 x 50 ml 5x10 ml
 • GL2011CO CERULOPLASMIN IMMUNOTURB 1 x40 ml 1 x10 ml
 • GL807C3 C3 IMMUNOTURB 1 x50 ml 1 x 10 ml
 • GL817C3 C3 IMMUNOTURB 5 x 50 ml 5 x10 ml
 • GL808C4 C4 IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x 10 ml
 • GL818C4 C4 IMMUNOTURB 5x50 ml 5 x10 ml
 • GL304CP CRP IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x10 ml
 • GL324CP CRP IMMUNOTURB 5x50 ml 5 x 10 ml
 • GL1103CC CYSTATIN C LATEX ENHANCED 1 x 100 ml 1 x 20 ml
 • GL502F FERRITIN LATEX ENHANCED 1 x30 ml 1 x10 ml
 • GL512F FERRITIN LATEX ENHANCED 5x30 ml 5 x 10 ml
 • GL108HG HAPTOGLOBIN IMMUNOTURB 1 x50 ml 1 x10 ml
 • GL118HG HAPTOGLOBIN IMMUNOTURB 5x50 ml 5 x 10 ml
 • GL344CP HsCRP LATEX ENHANCED 1 x 50 ml 1 x 10 ml
 • GL606GA IgA IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x10 ml
 • GL616GA IgA IMMUNOTURB 5x50 ml 5x10 ml
 • GL607GG IgG IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x 10 ml
 • GL617GG IgG IMMUNOTURB 5x50 ml 5 x 10 ml
 • GL608GM IgM IMMUNOTURB 1 x50 ml 1 x10 ml
 • GL618GM IgM IMMUNOTURB 5x50 ml 5 X 10 ml
 • GL409LP Lp(a) LATEX ENHANCED 1 x 50 ml 1 x 10 ml
 • GL419LP Lp(a) LATEX ENHANCED 5x50 ml 5 x 10 ml
 • GL501MA MICROALBUMIN IMMUNOTURB 1 x50 ml 1 x 10 ml
 • GL521MA MICROALBUMIN IMMUNOTURB 5x50 ml 5 x 10 ml
 • GL531MA MICROALBUMIN IMMUNOTURB 2 x 50 ml 2 x 10 ml
 • GL117MY MYOGLOBIN LATEX ENHANCED 1 x 30 ml 1 x10 ml
 • GL106PA PREALBUMIN IMMUNOTURB 1 x50 ml 1 x 10 ml
 • GL116PA PREALBUMIN IMMUNOTURB 5x50 ml 5 x10 ml
 • GL528R RF LATEX ENHANCED 1 x 50 ml 1 x 10 ml

Специфічні протеїни

CAT.NO PRODUCT METHOD R1 R2
 • GL538R RF LATEX ENHANCED 5 x 50 ml 5 x 10 ml
 • GL305TR TRANSFERRIN IMMUNOTURB 1 x 50 ml 1 x 10 ml
 • GL325TR TRANSFERRIN IMMUNOTURB 5x50 ml 5x10 ml

CAT.NO PRODUCT METHOD R1

 • AQC326 ACE CONTROL 6x1 ml

 • AQC336 ACE CONTROL 6x 1 ml

 • GL9304 ADA CONTROL 1x1 ml

 • GL9305 ADA CONTROL 1 x 1 ml

 • GLOA9643 ALCOHOL CONTROL SET 5 x 0.2 ml 5 x 0.2 ml

 • GLOA9633 ALCOHOL CONTROL SET 1 x 1 ml 1 xl ml

 • GL9106 AMMONIA CONTROL SET 3 x 1 ml 3x1 ml

 • GL9005 ASO CONTROL 5x1 ml

 • GL9015 ASO CONTROL 5 x 1 ml

 • AQC358 BICARBONATE CO2 CONTROL 1 x2 ml 1 x2 ml

 • GL905 CK-MB CONTROL 10x2 ml

 • GL924 CRP CONTROL 20x 1 ml

 • GL934 CRP CONTROL 20 x 1 ml

 • GL91O3 CYSTATIN C CONTROL SET 1 x 1 ml L 1 x 1 ml H

 • GL9022 FERRITIN CONTROL 5 x 1 ml 5x1 ml

 • GL9308 FRUCTOSAMINE CONTROL 3x1 ml

 • GL9309 FRUCTOSAMINE CONTROL 3 x 1 ml

 • AQC346 G6PDH CONTROL 5 x 3 ml

 • AQC347 G6PDH CONTROL 5 x 3 ml

 • GL922 GENERAL CHEMISTRY CONTROL *lyoph 20x5 ml NORMAL

 • GL932 GENERAL CHEMISTRY CONTROL *lyoph 20 x 5 ml ELEVATED

 • GL9104 HbAl c ENZYMATIC CONTROL SET 1 x 0.5 ml 1 x 0.5 ml

 • AQC327 HbAl c LATEX ENHANCED BASED CONTROL 5x0.5 ml

 • AQC337 HbAl c LATEX ENHANCED BASED CONTROL 5 x 0.5 ml

 • GL9102 HOMOCYSTEINE CONTROL SET 3 x (1 x3 ml)

 • AQC904 HsCRP CONTROL 10x2 ml

 • AQC914 HsCRP CONTROL 10 x 2 ml

 • GL9009 LIPID CONTROL 5x3 ml

 • GL9105 LITHIUM CONTROL SET 2x3 ml 2x3 ml

 • GL906 MICROALBUMIN CONTROL 10 x2 ml

 • GL9039 PARACETAMOL CONTROL 6x5 ml

 • GL9004 RF CONTROL 5 x 1 ml

 • GL9014 RF CONTROL 5 x 1 ml

 • GL9008 SALICYLATE CONTROL 5x5 ml

 • GL9006 SPECIFIC PROTEIN CONTROL 10x1 ml

 • GL9016 SPECIFIC PROTEIN CONTROL 10x1 ml

 • GLTD9109 TDM (THERAPEUTIC DRUG) CONTROL 2x5 ml 2x5 ml

 • GL949 URINE CONTROL 10x10 ml

 • GL959 URINE CONTROL 10 x10 ml

Контролі
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Контролі
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CAT.NO PRODUCT METHOD

 • GL968 ACE CALIBRATOR 10x1 ml

 • GL9808 GLA CALIBRATOR 1x1 ml

 • GLOA9613 ALCOHOL CALIBRATOR 2 x 5 ml

 • GLTD9802 AMIKACIN CALIBRATOR 6x 1 ml

 • GL9635 APO A&B CALIBRATOR 3 x 1 ml

 • GL9604 AS0 CALIBRATOR 5x1 ml

 • GL9704 BICARBONATE CO2 CALIBRATOR 5 x 2 ml

 • GL965 CK-MB CALIBRATOR 10x2 ml

 • GL964 CRP CALIBRATOR 10x1 ml

 • GL9706 CYSTATIN C SET CALIBRATOR 6x1 ml

 • GL9601 FERRITIN SET CALIBRATOR 6x 1 ml

 • GL9809 FRUCTOSAMINE CALIBRATOR 3x1 ml

 • GL9631 G6PDH CALIBRATOR 3 x 3 ml

 • GL983 GENERAL CHEMISTRY CALIBRATOR 10x5 ml

 • GL9708 HbAI c ENZYMATIC CALIBRATOR SET 2x0.5 ml

 • GL3027 HbAlc Latex Calibrator 5 x (1 x 1 ml)

 • GL9717 HDULDL CHOLESTEROL DIRECT CALIBRATOR 5 x 1 ml

 • GL974 HsCRP (MULTIPOINT SET) CALIBRATOR 6x2 ml

 • GLL911 LIQUI-STAT CALIBRATOR 4x 5 ml 2 x 5 ml

 • GL9622 Lp(a) CALIBRATOR 3x1 ml

 • GL966 MICROALBUMIN CALIBRATOR 10x2 ml

 • GL9603 RF CALIBRATOR 5 x 1 ml

 • GL9606 SALICYLATE CALIBRATOR 3x5 ml

 • GL9605 SPECIFIC PROTEIN CALIBRATOR 5 x 1 ml

 • GL9705 TBA CALIBRATOR 5x2 ml

 • GLTD9805 TDM (THERAPEUTIC DRUG) CALIBRATOR 6x3 ml

 • GL969 TRANSFERRIN CALIBRATOR 10x1 ml

 • GL9610 URINARY PROTEIN CALIBRATOR SET (5 SETS) 5 x (lx 3 ml)

 • GL862 ZINC STANDARD 1 x 10 ml

Калібратори




