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Sapphire XTدستگاه آنااليزر فول اتومات 
TDMو DOAبا قابليت اندازه گيری تستھای ايمونواسی، بيوشيمی، 



:دارای
مجزاSTATجايگاه نمونه و جايگاه  10جايگاه برای محلولھا و  90•
ی• گذا اتيکبا ات ا ا اتيک ات اتوماتيک و امحاء اتوماتيک بارگذاری•
LCDافزار و صفحه نمايش نرم •
قابليت استفاده از محلولھای بارکددار و سيستم خنک کننده محلول •

مشخصاتشخصات
 Random Accessآنااليزر تمام اتوماتيک اتو : نوع دستگاه•
سرم، پالسما و ادرار:نوع نمونه •

ت ت ع Assays:ن one & two points End point Rate  Assays, one & two points End point, Rate:نوع تست•
multi pointو  two pointفاکتور، خطی، : نوع کاليبراسيون•
)قابل دسترس statبه عالوه تست (نمونه 10تا  1:ظرفيت•

ت ف ک20ظ ل ل گا نا سينیجايگاه محلول روی يک 20:ظرفيت•
واکنش و يک بار مصرف با سيستم بارگذاری اتوماتکووت روی خط  24: تعداد و نوع کووتھا•
)مونوکروماتيک و بای کروماتيک(اندازه گيری مستقيم جذب در کووت:تشخيصروش •

ل ل800تا340ط شا لت ف ا ل ل8ط ط طول موج8طول موج با فيلتر و شامل800تا340طول موج•
استفاده در بيمارستانھا، آزمايشگاھھا و مراکز آزمايشگاھی مواد مخدر و سنجش داروھاقابل •



تستھای قابل انجام توسط دستگاه
Amikacin

Carbamazepine
Gentamicin
Tobramycin
VancomycinVancomycin

Digoxin
Digitoxin

Valproic Acid 
Theophyllne
Phenytoin

Phenobarbital 
Quinidine

Phencyclidine 
Morphine / OpiatesMorphine / Opiates 

Cocaine or Benzoylecgonine
Amphetamine 

Marihuana/Cannabis 
Oxycodone
M th dMethadone 

Propoxyphene
Benzodiazepines 

Barbiturates 
Ecstasy, MDMA y

EDDP 
Alcohol 
Cotinine



LIQUI STATآنااليزر دستگاه 
CV %3-1دارای •
بيوشيمی بالينی D.O.Aو   T.D.Mپروفايل کامل دارای  •
دقيقه 5تا  1جواب دھی در •
دارای کووتھای بارکددار منحصر برای ھر تست•
•LCD touch screen
پرينتردارای •

ل اقا تفاد دھاا ا ا شگاھ ا ژانآز ا اورژانسی  و آزمايشگاھی سيار و واحدھای استفاده برایقابل
بالينیواحدھای تصادفی سيار و 



تستھای قابل انجام توسط دستگاه
ADA aHBDH
Albumin Alcohol
ALP ALT
Amylase Apo-A
Apo-B AST
ASO C3
C4 Calcium
Cholestrol Cholinesterase
CK CopperCK Copper
CO2 Creatinine ENZ
Direct Bilirubin Fructosamine
GGT Glucose
Hb HDL
H CRP I AHsCRP IgA
IgG IgM
Lactate LDH
LDL Lipase
Magnesium MicroAlbuming
P-Amylase Paracetamol
Phosphorous RF
Salicylate TotalBilirubin
Triglycerides Urea
Uric Acid UrinaryProteinUric Acid UrinaryProtein
Zinc CRP



CORLYTEالکتروليت آنااليزر دستگاه 



دارای قابليت آناليز نمونه ھای  خون، سرم، پالسما و ادرار
الندا95حجم نمونه م

:محدوده تشخيص
خون

•Na:40 200mmol/L

تکرار پذيری برای سرم، خون و پالسما 
•Na:CV<1%(120‐160mmol/)

•Na:40-200mmol/L
•K:1.5-15mmol/L
•Cl:50-200mmol/L

•K:CV<2%(2.5‐6mmol/)
•Cl:CV<2%(85‐135mmol/)
•iCa:CV<0.02mmol/L(120‐160mmol/)

•Ca:0.3-5.0mmol/L
•Li:0.2-5.5mmol/L

ادرار

•Li:CV<0.02 mmol/L (120‐160mmol/)
ادرار

•Na:CV<5%(100‐250mmol/) ادرار
•Na:3-200mmol/L
•K:5-120mmol/L

•Na:CV<5%(100‐250mmol/)
•K:CV<5%(10‐60mmol/)
•Cl:CV<5%(100‐250mmol/)

•Cl:15-300mmol/L
زمان تحليل

پرينت60• بدون ثانيه

:QC3 سطح
محاسبه ميانگين، استاندارد 

کيلوگرم3:وزن ون پري 60 ي ب
ثانيه با پرينت 90•

کيلوگرم3:وزن



:Sapphire120اتومات دستگاه آنااليزر نيمه 



کلی یمشخصات  

CV 1کمتر از%
الندا 250حداقل حجم کلی معرف 
موجھای طول ,340دارای 405, 510, 546, 578, ی 630 وجھ ول  ی  630 ,578 ,546 ,510 ,405 ,340ر

Monochromatic &Bichromatic
12 5 t h12.5cm touch screen



اتومات فول Sapphire350دستگاه و ول   Sapphire350



مشخصات کلی

)تستISE 360با (تست در ساعت300•
مرحله  6جايگاه واکنش ھمزمان با شستشوی اتوماتيک کووتھا در 100•
  Gratingفيلتر فوتومتريک و سيستم  10دارای •
معرفھاساعته برای نگھداری  24سيستم خنک کننده •

گگ ل با قابليت بارگذاری ھمزمان با فرايند انجام تست معرفجايگاه برای60•
جايگاه برای نمونه با قابليت بارگذاری ممتد ھمزمان با فرايند انجام تست 60•
تھای• ت د د نا بارگذاری STATقابليت STATقابليت بارگذاری نامحدود تستھای•



الندا و دارای سيستم تشخيص سطح مايع200حداقل حجم واکنش •
پريستاليک• پمپ طريق از پروب اينترنال و اکسترنال شستشوی قابليت دارای دارای قابليت شستشوی اکسترنال و اينترنال پروب از طريق پمپ پريستاليک •
سی سی در ساعت 450 :حداقل مصرف آب مقطر•
ھکاليبراسيون خطی و غيرخطی و با روشھای• رو ب و ی ير و ی يون يبر
•End point with reagent blank
•End point with sample blank
•Kinetics
•Fix time
•Turbidimetry
•Homogeneous immunoassay
مختلف• معرف چند برای تست يک از متفاوت روشھای نامحدود تعريف قابليت قابليت تعريف نامحدود روشھای متفاوت از يک تست برای چند معرف مختلف•



اتومات فول آنااليزر دستگاه آنااليزر فول اتوماتدستگاه
Sapphire600



ا98ا ف ا ا ا ا ا

مشخصات کلی
پارامتر باز برای برنامه ريزی و تعريف متدھا98با openسيستم•
مکانيسم بی نظير برای شروع و پايان برای تمام اجزای مکانيکی شامل پروبھای نمونه و کيت روتورھای•

.گوناگون که ھمترازی محورھای کار دستگاه و عملکرد بدون نويز تمام اسمبلی ھای آن را تضمين ميکند
دارای سيستم تشخيص موانع مکانيکی و حفاظت از پروبھای محلول و نمونه بدون آسيب رساندن به پروب•
دارای سيستم تشخيص سطح مايع با استفاده از پروب دو گانه•
)   Optional) LANقابليت اتصال به سيستم • pم )(
انتخابی ISEبا استفاده از مدول   NA , K , CLاندازه گيری پتانسيو متريک مستقيم يونھای  •
تست بيوشيمی روتين در ساعت 360و   ISEتست در ساعت با  600توانايی انجام •
دائم• ھای ت ع60ک ن از Hard(تاي Glass( )Hard Glass(تايی  از نوع 60کووت ھای دائمی•
ميلی ليتری و کاپ  10و  7و  5جايگاه روی سينی نمونه برای قرار دادن تيوب ھای   50•
ميکروليتر 250حداقل حجم واکنش •



ليتر در ساعت 9ميزان مصرف آب مقطر •
دوازده طول موج انتخابی برای اندازه گيری ھای مونو کروماتيک و دی •

Halogen Diffraction Gratingکروماتيک  
افظ19ذ ت ا ا پارامتر در حافظه19ذخيره•

امکان قرار دادن چند بطری محلول برای يک تست•
شده• مصرف کووتھای از گذر امکان امکان گذر از کووتھای مصرف شده•
امکان برنامه ريزی جايگاه پروب ھای نمونه و محلول•
یامکان رسم منحنی ھای چند گانه برای کاليبراسيون چند گانه غير خطی• ير چ يون يبر ی بر چ ی ی م ر ن
فرمولھای چند گانه برای انجام محاسبات دلخواه •
ھشدار برای اتمام يا کمبود آب يا ماده شستشو•
انتقال اتوماتيک تست ھای باقی مانده به ليست انتظار•


