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Discreta, velocidade de colorimetria 240T / H (reagente simples / duplo).

Espectrofotometria traseira de grade de campo plano côncavo holográfico, caminho óptico

de cluster, permite detecção de microvolume da solução de reação.

Sonda polida de 60 nm, detecção de nível de líquido e proteção contra colisão.

Detecção automática de nível de líquido digital, garante desempenho estável e reduz a 

contaminação transportada pela superfície da sonda.

Amostra de função múltipla e disco de reagente, posição da amostra e posição do reagente, 

definidas pelo usuário proporção de acordo com a exigência, suportando vários tubos e

cubetas de amostra padrão.

Interface LIS / HIS, também suporta manutenção remota.

Entrada de lote combinada definida pelo usuário de informações do paciente, aplicável a

todos oslaboratórios dos clientes.

Tecnologia de desgaseificação de água: o analisador possui um dispositivo especial de 

desgaseificação para remover o ar dissolvido no sistema de tubos, garantindo rapidez e

precisão e rastreamento de pipetagem

Detecta automaticamente o volume da amostra, o volume restante do reagente e disponível 

tempos de teste. Ele alarma quando há volumes inadequados para garantir a análise 

contínua

Lavagem da sonda: lavagem de alta pressão para dentro e lavagem de aquecimento 

para fora

Caracteristicas da máquina

Polidas com tecnologia de nanoprocessamento, as sondas reduzem eficazmente a 

contaminação cruzada

Detecção automática de nível de líquido: a sonda detecta automaticamente o nível de

líquido, garantindo o mínimo toque da sonda e líquido e redução da contaminação 

transportada pela superfície da sonda

Feitas de pistão de cerâmica de alta precisão de longa duração, as seringas garantem alta

precisão de amostragem e baixa manutenção

Proteção contra colisão, auto-reinicialização, repipetagem 

de amostra e reagente automaticamenteparasondas

Capacidade de diluir a amostra automaticamente 

por 3 ~ 115 vezes

Mecanismo de pipetagem de amostra / reagente
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Grade de campo plano côncavo holográfico, espectrofo-

tometria traseira, reduzindo a interferência da luz

ambiente

Tecnologia Photospot para alcançar a análise de super

traço, economizando mais reagente

Adotando o método de resfriamento de água, a lâmpada 

de longa vida com o melhor design de posição tem forte

anti-interferência e sem atenuação de sinal

Tecnologia de desgaseificação de água: o analisador 

possui dispositivo de desgaseificação especial para 

remover o ar dissolvido no sistema de tubos, garantindo

pipetagem rápida, precisa e de rastreamento

Detecta automaticamente o volume da amostra, o 

volume restante do reagente e os tempos de teste dispo-

níveis. Alarma quando há volumes inadequados para

garantir a análise contínua

Lavagem da sonda: lavagem de alta pressão para dentro

e lavagem de queda de água para fora

Sistema de fotometria



A superfície do agitador é revestida com teflon para 

evitar a suspensão de líquido e reduzir a contaminação

cruzada

O agitador adota o design de “pá plana”. Ele é agitado 

imediatamente após o reagente ser adicionado para 

misturar a solução de reação uniformemente, usando um

enxágue giratório que garante o melhor efeito de limpeza

Sistema de agitação

O reagente e a amostra compartilham um disco, no total 

67 posições. Proporção definida pelo usuário da posição 

do reagente e posição da amostra

A posição do reagente pode carregar cubetas de 

reagente de 20ml, 70ml ou 100ml

A condição de resfriamento contínuo de 24 horas 

garante a qualidade do controle do reagente e

calibrador

Teste de reagente simples / duplo

Suportando vários tubos e copos de amostra, especifi-

cação (Φ12 ~ 16) mm × (25 ~ 100) mm

Amostra multifuncional

Adota um dispositivo de reciclagem de água com tempe-

ratura constante, trocando automaticamente a água e 

adicionando antiespumante. A cubeta de reação é imersa 

em água morna que aquece os copos uniformemente e 

reduz a influência da temperatura ambiente

A tecnologia do termostato PID garante que a 

temperatura seja 37 ° C (± 0,1 ° C)

Dispositivo de temperatura

A adoção de 8 paradas, 12 etapas, 2 tempos de recicla-

gem de detergente e enxágue com água morna garante

limpeza completa

O líquido de drenagem a vácuo e o enxágue com água

quente aumentam ainda mais a limpeza

Lavagem automática da cubeta de reação
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Software GOT simples e fácil de usar (disponível em

inglês) 

Sistema de ajuda online em tempo real

Operação de software simples e fácil, desempenho 

perfeito, consistente com o uso do requisito de teste 

clínico

O automonitoramento múltiplo garante alta eficiência de

dados no processo de análise

Vários formatos de relatório, função de impressão 

automática definida pelo usuário

Software operacional

Verifica automaticamente o limite de linearidade acima, 

limite de referência excedido, esgotamento de substrato, 

excesso de antígeno, nenhum ponto de equilíbrio de

reação

A verificação do soro evita a interferência da hemólise,

lipídios do sangue, icterícia

Programa evita contaminação cruzada

Tratamento hierárquico de alarme de análise de

instrumento para organizar o trabalho seqüência 

por prioridades

Gerenciamento hierárquico de autoridade do usuário

para aprimorar a segurança do sistema

Monitorando e calculando

Calibração linear e não linear

9 tipos de fórmulas de ajuste de curvas de calibração 

para satisfazer diferentes demandas de análise

Calibrador de 6 níveis diferentes para cada item 

disponível

Possibilidade de rastreamento de calibração, represen-

tando tendências de variação do valor K de calibração,

ajuda a reduzir o erro do sistema

O intervalo QC e o QC mensal garantem que o instrumen-

to está funcionando nas melhores condições de análise

Regra QC: padrão como regras múltiplas de Westgard

Gráfico de QC: representa e imprime automaticamente o

gráfico de QC relevante, L-J, Cumulativo 

Relatório de erro automático compatível com o gerencia-

mento de QC do laboratório

Calibração e QC
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Tipo de equipamento

Taxa de análise

Princípio de teste

Método de análise

Totalmente automático, discreto, prioridade STAT

Velocidade de colorimetria 240T / H (reagente simples / duplo)

Colorimetria, turbidimetria

Ponto final, cinética, tempo fixo, etc. Suporta comprimento de onda único / duplo e 1-2. Itens de reagentes múltiplos,

Calibração linear e não linear

��������������

Fonte de luz

Monocromador

Estrada de fotoelétrons

Comprimentos de onda

Detector

Faixa linear OD

Lâmpadas halógenas de 20W / 12V.

Fotometria de grade

Após espectrofotometria

340 nm, 380 nm, 405 nm, 450 nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570nm ， 600nm ， 660nm ， 700nm ， 750nm ou 800nm

Matriz de LED de fotodiodo

0 ~ 3,3Abs
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Método de calibração

Rastreamento de calibração

Método QC

Processamento fora de controle

Método linear de 1 ponto, método linear de 2 pontos, linear de vários pontos, método não linear

Tendências do valor K de calibração de descrição automática

QC em tempo real, QC individual e QC mensal

Alarme por amostra fora de controle, motivo de perda de controle de registro
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Volume

Peso

Fonte de energia

998 mm × 752 mm × 517 mm

120kg

Tensão AC 220V ± 22V, 50 / 60Hz, alimentação 650VA
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Posição do reagente de amostra

Especificação de cuvetes de amostra

Volume de amostra

Volume de reagente

Amostra de sonda reagente

Taxa de transporte da sonda 

Diluição automática da amostra

O reagente e a amostra compartilham um disco, no total 67 posições.

Resfriamento contínuo em todas as posições para manter 5 ~ 15 ° C em 24 horas

Copo padrão, tubo de sangue original, tubo de múltiplas especificações disponível (Φ12 ~ 16) mm × (25 ~ 100) mm

3μl ~ 35μl, passo de 0,1μl

R1: 10μl ~ 350μl, R2: 10μl ~ 200μl, passo de 1μl

1, com a função de detecção de nível de líquido e detecção de colisão

Limpeza automática com água quente. Taxa de transporte ≤0,1%

3 ~ 115
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Cuvete de reação

Volume total de líquido de reação

Temperatura de reação

Temperatura constante do disco de reação

Mixer

Limpeza da cubeta de reação

Tratamento de água poluída

Copo de plástico óptico de 120 posições, diâmetro óptico de 6 mm

150μl ~ 550μl

37 ° C � ± 0,1 ° C

Água circulando

1, após juntar o reagente, misturando imediatamente

8 paradas 12 etapas por enxágue com água quente

Com a função de nível de líquido residual concentrado alarmante
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Sistema operacional do PC

Software de controle de análise

Função principal do software

Impressão de relatório

Configuração do PC

Conexão do sistema

Windows 10

Versão em inglês ou Espanhol do software operacional gráfico

Calibração automática, leitura automática de código de barras, composição de itens

teste, gerenciamento de informações de reagentes, índice sérico, todo o processo de reação

monitoramento, evasão de memória do copo sujo, evitar contaminação cruzada

procedimento, memória de informações do paciente e entrada de associação, automático

auditoria de relatório, consulta de múltiplos parâmetros de dados, estatística de formato de relatório e

impressão, intervalo de referência

classificação, informação alarmante classificação, classificação correta de operação do usuário, dormência 

automática e despertar, ajuda online em tempo real

Os formatos de relatório suportam o modo definido pelo usuário, QC e informações de estado, etc.

CPU ≥2,2 GHz (processador dual-core); Memória ≥1G; Disco rígido ≥ 160G;

Display LCD de 17 polegadas; Caneta, jato de tinta ou impressora a laser (opcional)

BRAVO MO MEDICAL
Endereço: Centro Logistíco de Talatona
Armazém E05, Luanda - Angola
E-mail: bravomocomedical@gmail.com
Tel: +244 999 901 111 - 938 488 888
Web: www.bravomocomedical.com 

Representante Exclusivo


