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DE
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A Mais Alta
Flexibilidade

Melhoramos o bem-estar das pessoas ao redor do mundo
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Analisador Bioquímico
Randômico de Bancada
para Laboratórios
de Rotina e de Emergência
Por 35 anos, a BioSystems S.A. vem
desenvolvendo produtos para diagnóstico
in-vitro nas suas instalações em Barcelona
(Espanha). A qualidade de nossos
produtos, junto com uma assistência
personalizada ao cliente, tem sido nossa
Linha de Base
Dinâmica

DB

Linha de Base Dinâmica
com Tecnologia SMART LED
Dinâmico

principal ﬁlosoﬁa. Esta experiência nos
permite apresentar nosso primeiro
analisador de bancada com os recursos
tecnológicos mais avançados em
eletrônica, design e conﬁabilidade. O novo

Um novo algoritmo de medição mais preciso para

BA200 se junta à família BA, que junto

o branco das cubetas permite melhor veracidade

com o BA400, oferece um amplo espectro

em amostras de baixa concentração ou atividade

de opções ao laboratório clínico, com

catalítica, junto com uma melhora na precisão.

uma excelente relação custo-benefício.

Estático

A intensidade da luz em cada medição se
corrige individualmente antes da leitura.
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Alta capacidade de reagentes e
amostras (88 posições), o mais
alto grau de flexibilidade.
Qualquer posição pode ser carregada com uma
garrafa de reagente ou um tubo de amostra/cubeta
pediátrica (amostras, controles ou calibradores).
Todas completamente
acessíveis ao leitor de
códigos de barras.
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Reagentes dedicados
com código de barras

Dosagem altamente
precisa

O BA tem kits de diferentes apresentações,
adequados para rotinas grandes ou pequenas.

Aproveitando ao máximo os reagentes
com um controle preciso no consumo
de calibradores, controles e reagentes.

Consulte o seu revendedor local para obter informações adicionais.
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Rotor de 120 cubetas
com estação de lavagem

Sistema compacto, que
requer pouca manutenção

Todas as 120 cubetas são facilmente
substituídas em um único passo,
e todas elas são opticamente checadas.
Gerenciamento contínuo da qualidade óptica.

Nenhum elemento adicional precisa ser conectado
fora do analisador. Bombas de longa durabilidade
e fontes de luz de LED livres de manutenção.
Coleta separada para o resíduo de alta
contaminação. Até 7 horas de trabalho contínuo.

BA200 PT.ai

6

26/9/17

8:57

R1+A Ciclo 17
R1+A Ciclo 17
R2 Ciclo 1

1

2

R1+A

L1

3

R2 Ciclo 1
R1+A Ciclo 18
R1+A Ciclo 18
R2 Ciclo 2

Quando o tempo importa, taxa
de transferência real de 200 t/h
Mesmo com testes birreagentes, o analisador mantém sua
vvelocidade. Até 4 volumes podem ser manipulados em cada ciclo.

• 1
17 18
8 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
R2

L2

WS1

WS2

Sequência de ciclos do BA200: R1 e amostra são dispensados juntos no ciclo 1, não necessitando de tempo adicional para pré aquecimento do R1

Dispensação
Aspiração
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Especificações técnicas
Sistema óptico

Desempenho geral
Taxa de transferência
Taxa de transferência combinada
(ISE + Fotometria)
Princípios das análises

200 testes/h (sem eletrólitos)
267 testes/h (3 canais)
300 testes/h (4 canais)
Colorimetria, turbidimetria, eletrodo ion seletivo (ISE):
Na+,K+,Cl - (Li+ como optional)

Manipulação de amostras e reagentes
Capacidade do rotor
Leitor de códigos de barras
Tamanho do tubo de amostra
Cubeta pediátrica
Tipo de seringa
Volume de pipetagem
Precisão de pipetagem
Proporção de pré e pós diluição
Detecção de nível
Lavagem da sonda
Detector de coágulo
Detector de colisão vertical
Volume dos frascos de reagente
Refrigeração do carrossel
Faixa de temperatura do refrigerador
Volume de reagente R1
Volume de reagente R2

88 posições (44 garrafas de 20 ml, 60 ml ou tubos de
amostras + 44 garrafas de 20 ml ou tubos de amostras)
Sim
Diâmetro de 12 mm a 16 mm (altura até 100 mm)
13,5 mm de diâmetro
Bomba de pistão de cerâmica com baixa manutenção
De 2 μL a 40 μL
0,1 μL
1:1 a 1:200
Sim
Interna e externa
Sim
Sim
20 ml, 60 ml
Sim (amostras & reagentes)
De 6 ºC a 11 ºC (medido a 21 ºC)
De 90 μL a 300 μL
De 10 μL a 100 μL

Rotor de reações
Volume mínimo de reação
Volume máximo de reação
Número de cubetas
Material das cubetas
Tempo de incubação
Temperatura do rotor de reação
Precisão da temperatura
Estabilidade da temperatura
Homogeneizadores

180 μL
440 μL
120
Metacrilato UV
5 min (ﬁxo)
37 °C
± 0,2 °C
± 0,1 °C
1

Fonte de luz
Número de comprimentos de onda
Comprimentos de onda
Largura da banda de ﬁltros
Faixa fotométrica
Resolução interna
Detectores
Precisão de medição

LED + ﬁltro de revestimento rígido
8
340 - 405 - 505 - 535 - 560 - 600 - 635 - 670 nm
± 2 nm
-0,2 a 3,5 A
0,0001
Fotodiodo principal + fotodiodo de referencia
CV < 1% a 0,1 A
CV < 0,1% a 2 A

Módulo de íons (opcional)
Tipos de amostra
Tipos de eletrodos
Volume de amostra

Soro, plasma ou urina
Na+, K+, Cl -, Li + (opcional)
Soro: 100 μL / Urina: 200 μL

Requisitos ambientais
Temperatura ambiente
Umidade relativa

10 °C a 35 °C
10 °C a 30 °C (com módulo ISE)
<85% sem condensação

Dimensões e peso
Dimensões (largura, profundidade e altura) 1077 mm x 690 mm x 680 mm
Peso
166 Kg

Requisitos elétricos
Tensão de alimentação
Frequência de rede
Potência elétrica

115 V a 230 V
50 Hz ou 60 Hz
Max. 500 VA
Média: 260 VA

Requisitos fluídicos
Entrada de água
Tipo de água
Consumo de água
Frasco de resíduos de alta concentração
Frasco de solução de lavagem

Água de tanque ou alimentação externa
Puriﬁcada tipo II
<9 L/h
2,4 L
2,4 L

Sistema de lavagem de cubetas
Tipo de estação de lavagem
Consumo de solução de lavagem

7 passos com secagem
1,42 mL/ciclo (=7,11 μL SLC*)
* Solução de lavagem concentrada AC16434

BioSystems S.A. se reserva o direito de alterar as especificações
dos instrumentos a qualquer momento devido aos avanços técnicos.
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Analisador Bioquímico Randômico de Bancada para Laboratórios de Rotina e de Emergência
Linha de base dinâmica com tecnologia SMART LED
Alta capacidade de reagentes e amostras (88 posições), o mais alto grau de flexibilidade
Reagentes dedicados com código de barras
Dispensação altamente precisa
Rotor de 120 cubetas com estação de lavagem
Sistema compacto, que requer pouca manutenção
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200 testes/hora reais, mesmo com testes birreagentes

Fabricado por: BioSystems S.A.
Costa Brava 30, 08030 Barcelona (Espanha) Tel. +34 93 311 00 00
biosystems@biosystems.es • www.biosystems.es

