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FUS-3000Plus
Urinálise Híbrida

Herda a tecnologia clássica de análise de imagens de fluxo

Integrar análise física, química e de elementos formados

FUS-3000Plus—O líder em urinálise

● 

● 

● 

Princípio Avançado
Parâmetros abrangentes

Teste eficiente
Sistema Estável
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PRINCIPIO AVANÇADO

Tecnologia de fluxo de bainha
O elemento formado de urina é direcionado pelo líquido da bainha com uma única 
camada para evitar acúmulo ou sobreposição.
 
Tecnologia de fotografia de alta velocidade
A imagem de 2000 quadros é tirada com ampliação de 400 vezes para aumentar a 
taxa de detecção.

Identificação Artificial Inteligente (IAI) 
(IAI) torna o resultado altamente concordante com o Golden Standard.

Inteligência artificial
Técnica de Identificação

Identificação e classificação

BACI COCOOCRBC OCAS

O FUS-3000Plus utiliza tecnologia de análise de imagem de fluxo
para resultados precisos e confiáveis.
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PARÂMETROS ABRANGENTES

O FUS-3000Plus fornece 43 parâmetros de relatório mais abrangentes e 
2 resultados de parâmetros de pesquisa do mundo

Parâmetro do Elemento Formado
●  25 parâmetros de elementos formados rompem as dificuldades da técnica da urina formando 
a análise automática do elemento.

●  A subclassificação de partículas oferece uma referência valiosa para o diagnóstico clínico

RBC Normal

Celula epitelial

Alerta de RBC anormal uniformidade, não uniformidade ou 
miscibilidade RBC anormal alerta o recurso de hematurese

As células epiteliais indicam a posição da lesão de doenças do 
sistema urinário, como inflamação do trato urinário, necrose 
aguda do túbulo néfrico e urocistite
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Elenco Patológico

Elenco patológico indica lesão do parênquima renal
como glomerulonefrite, insuficiência renal crônica, etc.

A subclassificação de cristal indica pedra nos rins
e pode indicar distúrbios metabólicos  

Bacteriana

A bactéria é classificada e identificada
A infecção do trato urinário (ITU) é alertada com base 
no resultado bacteriano, WBC, RBC e química

Parâmetro Químico e Físico
●  14 parâmetros químicos + 4 parâmetros físicos

● O ACR oferece uma estimativa precisa da excreção urinária de albumina de 24 horas 
e a detecção avançada de disfunção renal em estágio inicial

● A condutividade indica a capacidade de concentração e diluição do Rim
 

Cristal
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TESTE EFICIENTE

Função de teste de peneira: activar de forma 
inteligente o teste de elemento formado

Uma operação de chave: execute todos os 
trabalhos com apenas uma chave
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SISTEMA ESTÁVEL

Sistema completo de garantia de qualidade
Calibrador completo, controlo de qualidade, tira e reagente

Controlo de qualidade complexo específico
Constitui um sistema de teste qualificado estável
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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

Especificação técnica

Tipo de amostra

Itens de teste

Princípios

Carregamento de amostra

Taxa de transferência

Volume Mínimo de Amostra

Volume de aspiração

Interface

LIS/ HIS

Identificação do código de barras

Capacidade de memória

Dimensão

Peso

Temperatura de operação

Umidade

Energia

Urina

Itens de Elementos Formados: NRBC, MIRBC, ARBC, SRBC, OCRBC, WBC, WBCC, SQEP, 

GRAN, WAXY, BROAD, OCAS, BACI, SUCO, HYST, BYST, CAOX, URIC, MAPH, OCRY, SPRM, MUCS

Itens de Química: UBG, BIL, KET, PRO, BLD ,LEU, NIT, GLU, pH, SG, VC (opcional), MALB (opcional),

CRE (Opcional), CA (Opcional).

Itens de Física: Conductividade (Opcional), Gravidade Específica (Opcional), Turbidez (Opcional)

Elementos Formados: Técnica de Imagem de Fluxo

Química: Colorimetria Fotoelétrica

50/270 Amostras (Opcional)

Modo Híbrido/Modo de Elemento Formado: 120 Testes/Hora

Modo de Química: 240 Testes / Hora

Modo híbrido / Modo de elementos formados: 3,0 mL, Modo de química: 1,5 mL

Modo híbrido / Modo de elementos formados: 2,2 mL, Modo de química: 0,4 mL

Comunicação: Porta RS-232; LIS: porta serial e porta de rede

Comunicação bidirecional com LIS/HIS

Leitor de código de barras interno

Leitor de código de barras externo (opcional)

≥ 100.000

779mm×688mm×584mm(L×L×H), 897mm×1566mm×584mm(L×L×H) 

82kg

10-30℃

≤75%

100~240V 50/60Hz
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