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Інформація для професійної діяльності медичних працівників. Для застосування у рамках конференцій, семінарів, симпозіумів на медичну тематику.

CAPILLARYS 3 OCTA —

найвідоміший капілярний 
інструмент у всьому світі

Підвищення ефективності вашої лабораторії:

РК сенсорний екран
Сегменти для розведення
Гнучкі положення для реактивів
Відсік для вторинних реактивів
з охолодженням
Початкове завантаження 120 пробірок
Автоматичне керування
відпрацьованими твердими відходами
Підключення до зливу
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Довжина: 90 см
Глибина: 67 см
Висота: 54 см
Вага: 75 кг
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Чотири гнучкі положення для реактивів 
з автоматичним перемиканням між флаконами

Платформа для вторинних реактивів з
охолодженими положеннями для 
антисироваток та додаткових реактивів

Повна простежуваність за допомогою RFID-міток
на всіх флаконах з реактивами та антисироватках
Програмне забезпечення

Одне мережеве рішення для підключення
всіх інструментів виробництва компанії «Sebia» 
на основі єдиної бази даних

Експертне програмне забезпечення зі спеціальними 

функціями для керування вашим капілярним меню

ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС»
вул. Лебединська, 10 м. Київ, 04209, Україна | тел.: +380 44 390 37 76  | info@dialogd.com | www.dialogd.com

Керівник відділу регіонального розвитку: Бойчук Володимир | тел.: +38 (050) 069 28 80 |  
Південь (Одеська, Миколаївска, Херсонська, Кіровоградська) | Мунтян Олена Борисівна | тел.: +38 (050) 367 76 73 
E-mail: Muntian@dialogd.com | Північний Схід (Харьківська, Полтавська, Сумська)  | Джос Андрій Сергійович | тел.: 
+38 (050) 276 68 46 | E-mail: Ddzhos@dialogd.com | Східний регіон: (Дніпро, Запоріжжя, Донецька область) | 

Ткаченко Елена, тел.: +38 (050) 367 76 74 | Київ, Чернігів, Черкаси: Рябець Інна Василівна | тел.: +38 (050) 028 25 29 | 
E-mail: Riabets@dialogd.com | Захід (Волинь, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська): Жолоб Леонід Антонович | тел.: +38 (050) 449 40 35 | E-mail: Zholob@dialogd.com Хмельницька, 
Вінницька, Рівненьська, Житомирська область: Поворозник Людмила Миколаівна | тел.: +388 050 314 38 99 | 

E-mail: Povoroznyk@dialogd.com

Інструмент для капілярного електрофорезу
з вісьмома паралельними капілярами

Керування інструментом за допомогою
сенсорного РК-екрана

Автоматичний або ручний запуск, 
вимкнення та обслуговування

Автоматичне керування сегментами для розведення

Автоматична зміна методики за допомогою
спеціальних перемикачів

  

 

Прилад

БІЛОК (e) 6 (сироватка): 79 тестів/год

БІЛОК (e) 6 (сеча): 70 тестів/год

ІМУНОТИПУВАННЯ (сироватка або сеча): 9 тестів/год

Hb A1c: 43 тестів/год

ГЕМОГЛОБІН (e): 45 тестів/год

Тести CDT: 49 тестів/год

Аналізи та пропускна здатність

Програмне забезпечення: ФОРЕЗ Специфікації

 

Сироватка, сеча, цільна кров

Повна простежуваність від первинної
пробірки до кінцевого результату

Проколювання кришки та змішування зразків
для забору цільної крові у первинних пробірках
з кришками для (Hb/Hb A1c)

Початкове одночасне завантаження 
120 пробірок зі зразками

Зразки

Реактиви

Капілярний електрофорез
Правильне рішення для кожної лабораторії

Siyambalapitiyage
Клейка примітка
Автоматичний

Siyambalapitiyage
Клейка примітка
Східний регіон -Жирним

Siyambalapitiyage
Клейка примітка
Киев..... Жирним

Siyambalapitiyage
Клейка примітка
Хмельницкий.......города ее жирнимили куда они относится? Центр?


