
   

K
atalo

g
 zd

ravo
tn

ické tech
n

iky



Produkty

Biochemický analyzátor ACCENT MC240...............................................3

Biochemický analyzátor ACCENT S120..................................................4

Reagencie pro analyzátory ACCENT série MC240/S120...........................5

Biochemický analyzátor FUJIFILM NX600i..............................................6

Biochemický analyzátor FUJIFILM NX700i..............................................7

FUJIFILM NX10N................................................................................8

ISE analyzátor PROLYTE......................................................................9

Hematologický analyzátor MEDONIC M51............................................10

Hematologický analyzátor MEDONIC M32............................................11

Hematologický analyzátor MEDONIC M32............................................12

Gonotec Osmomat 3000....................................................................13

Gonotec Osmomat AUTO...................................................................14

Mispa i2®........................................................................................15

Močový analyzátor URYXXON.............................................................16

Centrifugy.......................................................................................17

Drobná laboratorní technika..............................................................22

Kontaktní informace.........................................................................23

OBSAH 

2



Bioochemický  stolní  analyzátor  ACCENT  MC240  od  polského  výrobce  CORMAY  umožňuje 
stanovení  analytů  v  séru,  plazmě,  moči  a  mozkomíšním moku. Analyzátor  je  vhodný do 
menších a středních typů laboratoří, případně může být použit jako analyzátor pro speciální 
metody. Rychlost 240 testů/hod., s ISE 400 testů/hod.

Měřící princip
• fotometrie, turbidimetrie, ISE
• endpoint, fixed-time, kinetic, single/dual 

reagent, monochromatic/bi-chromatic, 
linear/non-linear multipoint calibration

Dávkovací mechanismus
• muktifunkční vzorková/reagenční jehla s 

horizontální a vertikální antikolizní 
ochranou

• automatické mytí jehly 
• systém detekce sraženiny
• systém předehřívání reagencie
• automatické ředění vzorku (pre/post) až 

1:150

Reagenční/vzorkový zásobník
• 50 pozic pro vzorky ve vzorkovém kruhu 

(chlazeno +2°C ... + 8°C)
• možnost vložení statimů
• 50 pozic pro reagencie v reagenčním kruhu (chlazeno +2°C ... + 8°C)
• automatická kontrola zbývajícího množství reagencií v karuselu (hladinová detekce)
• vestavěná čtečka barkódů pro vzorky/reagencie
• objem vzorku na test 2 ... 35 µl, krok po 0,1 l
• objem reagencie na test 10 ... 200 µl, krok po 0,5 µl

Reakční zásobník
• reakční karusel, vestavěná mycí stanice 
• reakční objem v kyvetě 100 ... 360 µl
• temperace na +37°C
• nezávislé míchadlo reakční směsi s automatickým oplachem
• spotřeba vody cca. 6,5 L/hod.

Optický systém
• fotometr s difrakční mřížkou - 12 vlnových délek 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 

605, 660, 700, 740, 800 nm
• optická délka 5 mm
• absorbanční rozsah 0 ... 3.5 abs.

ISE jednotka
• modul Na+ / K+ / Cl-

• analýza iontů v séru, plazmě nebo ředěné moči, objem séra/plazmy 70 µl/test, 
objem ředěné moči 140 µl/test

Operační systém
• externí PC s WIN 10, interface RS-232
• obousměrná komunikace s PC (LIS)

Rozměry/hmotnost
• 860 mm x 660 mm x 550 mm (š x x v), hmotnost 130 kg
•

Biochemický analyzátor ACCENT MC240
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Automatický biochemický analyzátor ACCENT-S120 od polského výrobce CORMAY umožňuje 
stanovení  analytů  v  séru,  plazmě,  moči  a  mozkomíšním moku.  Analyzátor  je  vhodný  do 
menších laboratoří nebo jako statimový analyzátor.  Rychlost až 200 testů/hod., s ISE 300 
testů/hod.

Měřící princip
• fotometrie, turbidimetrie, ISE
• endpoint, fixed-time, kinetic, single/dual 

reagent, monochromatic/bi-chromatic, 
linear/non-linear multipoint calibration

Dávkovací mechanismus
• muktifunkční vzorková/reagenční jehla s 

vertikální antikolizní ochranou
• automatické mytí jehly
• systém předehřívání reagencie
• automatické ředění vzorku (pre/post) až 1:150

Reagenční/vzorkový zásobník
• sdílený, max. 35 pozic pro vzorky, max. 35 

pozic pro reagencie (chlazeno +2°C ... + 8°C)
• možnost vložení statimů
• automatická kontrola zbývajícího množství 

reagencií v karuselu (hladinová detekce)
• vestavěná čtečka barkódů pro reagencie
• objem vzorku na test 2 ... 45 µl, krok po 0,1 µl
• objem reagencie na test 10 ... 250 µl, krok po 0,5 µl

Reakční zásobník
• reakční zásobník s jednorázově používanými kyvetami (40 pozic v zásobníku, osm 

kyvetových segmentů po pěti kyvetách)
• reakční objem v kyvetě 100 ... 360 µl
• temperace na +37°C
• spotřeba vody cca. 4L/hod.
• nezávislé míchadlo reakční směsi s automatickým oplachem

Optický systém
• fotometr s interferenčními filtry - 8 vlnových délek 340, 405, 450, 510, 546, 578, 

630, 670 nm
• optická délka 5 mm
• absorbanční rozsah 0 ... 4,0 abs.

ISE jednotka
• modul Na+ / K+ / Cl-

• analýza iontů v séru, plazmě nebo ředěné moči, objem séra/plazmy 70 µl/test, 
objem ředěné moči 140 µl/test

Operační systém
• externí PC s WIN 10, interface RS-232
• obousměrná komunikace s PC (LIS)

Rozměry/hmotnost
• 690 x 570 x 595 mm (š x h x v), hmotnost 75 kg
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Reagencie pro analyzátory ACCENT série MC240/S120

Kat.č. PARAMETR POPIS

SUBSTRÁTY
7-238 ALBUMIN ACCENT-200 ALBUMIN 150 160
7-198 BILE ACIDS ACCENT-200 BILE ACIDS 110 110
7-248 BILIRUBIN DIRECT ACCENT-200 BIL DIRECT 220 220
7-245 BILIRUBIN TOTAL ACCENT-200 BIL TOTAL 370 370
7-204 CHOLESTEROL ACCENT-200 CHOL 620 690
7-279 CHOLESTEROL HDL DIRECT ACCENT-200 HDL DIRECT 280 280
7-280 CHOLESTEROL LDL DIRECT ACCENT-200 LDL DIRECT 140 140
7-233

CREATININE
ACCENT-200 CREATININE 220 280

7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC 400 400
7-278 ETHANOL ACCENT-200 ETHANOL 310 310
7-201

GLUCOSE
ACCENT-200 GLUCOSE 620 620

7-252 ACCENT-200 GLUCOSE HEX 530 530
7-266 LACTATE ACCENT-200 LACTATE 150 150
7-273

TRIGLYCERIDES
ACCENT-200 TG mono 820 910

7-253 ACCENT-200 TG 620 620
7-206 UREA ACCENT-200 UREA 270 270
7-208

URIC ACID
ACCENT-200 UA 310 310

7-263 ACCENT-200 UA PLUS 330 330
7-242 URINE PROTEINS ACCENT-200 URINE PROTEINS 330 330
7-236 TOTAL PROTEIN ACCENT-200 TOTAL PROTEIN 410 410
ENZYMY
7-216 ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT, GPT) ACCENT-200 ALAT 490 490
7-212 ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) ACCENT-200 ALP 160 220
7-255

AMYLASE
ACCENT-200 AMYLASE 260 260

7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS 130 130
7-285 ACCENT-200 AMYLASE PANCREATIC 120 120
7-214 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST, GOT) ACCENT-200 ASAT 490 490
7-256 CHOLINESTERASE ACCENT-200 CHOLINESTERASE 130 130
7-220 CREATINE KINASE (CK) ACCENT-200 CK 170 170
7-227 CREATINE KINASE-MB IZOENZIME (CK-MB) ACCENT-200 CK-MB 170 170
7-224 ACCENT-200 GGT 200 150
7-239 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) ACCENT-200 LDH 200 150
7-290 LIPASE ACCENT-200 LIPASE 140 140
ELECTROLYTY A  IONTY
7-247 CALCIUM ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO 320 320
7-258 IRON ACCENT-200 FERRUM 400 400
7-229 MAGNESIUM ACCENT-200 MG 130 130
7-243 PHOSPHORUS ACCENT-200 PHOSPHORUS 140 140
7-265 TOTAL IRON BINDING CAPACITY (dTIBC) ACCENT-200 dTIBC 140 140
7-259 UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY (UIBC) ACCENT-200 UIBC 140 140

CHLORIDE ISE
POTASSIUM ISE
SODIUM ISE

SPECIFICKÉ PROTEINY
7-240 ANTISTREPTOLYSIN O (ASO) ACCENT-200 ASO 130 130
7-223 ANTITHROMBIN III ACCENT-200 ANTITHROMBIN III X 170
7-218 CERULOPLASMIN ACCENT-200 CERULOPLASMIN X 160
7-211 COMPLEMENT C3 ACCENT-200 COMPLEMENT C3 X 160
7-213 COMPLEMENT C4 ACCENT-200 COMPLEMENT C4 X 160
7-225 C-REACTIVE PROTEIN ACCENT-200 CRP ULTRA 130 130
7-200 CYSTATIN C ACCENT-200 CYSTATIN C 130 130
7-246 D-DIMER ACCENT-200 D-DIMER X 85
7-230 FERRITIN ACCENT-200 FERRITIN 110 110
7-111 GLYCATED HAEMOGLOBIN ACCENT-200 HbA1c DIRECT 95 95
7-215 HAPTOGLOBIN ACCENT-200 HAPTOGLOBIN X 160
7-202 IMMUNOGLOBULIN A ACCENT-200 IgA 130 130
7-203 IMMUNOGLOBULIN G ACCENT-200 IgG X 150
7-205 IMMUNOGLOBULIN M ACCENT-200 IgM 130 130
7-244 MICROALBUMIN ACCENT-200 MICROALBUMIN 120 120
7-237 RHEUMATOID FACTOR (RF) ACCENT-200 RF 140 140
7-231 TOTAL IMMUNOGLOBULIN E ACCENT-200 TOTAL IgE 150 150
7-210 TRANSFERRIN ACCENT-200 TRANSFERRIN 160 160

ACCENT S120 
počet testů z 

balení

ACCENT MC240 
počet testů z 

balení

y-GLUTAMYLOTRANSFERASE (GGT)



Klinický biochemický analyzátor  pracující  na bázi  suché chemie,  k měření  jsou používány 
vícevrstvé slidy s vysokou odolností  vůči  interferencím ve vzorku (lipémie).  Analyzátor je 
vhodný  např.  do  nemocnic  na  oddělení  urgentních  příjmů,  do  lázeňských  komplexů,  do 
ordinací lékařů apod. 

• princip měření: kolorimetrie, ISE

• dotykový barevný 5,7" displej 

• až 128 vyšetření za hodinu 

• žádné kalibrace, potřebné informace 
jsou  uloženy  na  magnetické  QC 
kartě (QC Card)

• funkce automatického ředění vzorku 
a  automatický  přepočet  v  případě, 
že  výsledek  se  nachází  mimo 
měřitelný rozsah analyzátoru

• po zapnutí je do 5 minut připraven k 
měření

• typ vzorku - plazma, sérum, potřebné množství vzorku k analýze: kolorimetrické 
testy 10 µl, ISE 50 µl

• analyzátor  může  být  volitelně  vybaven  oddělovačem plazmy tzv.  FUJI  PLASMA 
SEPARATOR, již není nutné odstřeďovat krev před měřením

• možnost vložení až 20 slidů (parametrů) k jednomu měřenému pacientovi

• analyzátor nevyžaduje žádnou denní údržbu

• vestavěná tiskárna, výstup RS232 / USB / LAN do PC (LIS)

• rozměry (š x h x v) 470 x 360 x 370 mm, hmotnost 26 kg

PARAMETRY

ALP, AMYL, CHE, CKMB, CPK, GGT, AST, ALT, LAP, LDH, LIP, ALB, BUN, Ca, CREA, DBIL, GLUC, 
HDL-C,  IP,  Mg,  NH3,  TBIL,  TCHOL,  tCO2,  TG,  TP,  UA,  Na+,  K+,  Cl-,  CRP,  LDL*,  GLOB*, 
ALB/GLOB*, BUN/CREA*, Na/K*.

* kalkulované parametry

FUJI PLASMA SEPARATOR*

Revoluční technologie separace 
plazmy. Uživatel jednoduše vloží 
primární zkumavku s krví pacienta 
přímo do analyzátoru a analyzátor 
pomocí separačního ramene 
(patentovanou technologií FUJI 
PLASMA SEPARATOR) automaticky 
oddělí plazmu potřebnou k měření. 
Již není nutné používat centrifugu.

* voiltelné příslušenství 
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Nový výkonný klinický biochemický analyzátor pracuje na bázi suché chemie, k měření jsou 
používány vícevrstvé slidy s vysokou odolností vůči interferencím ve vzorku (lipémie). Jako 
jediný  na  trhu  ve  třídě  malých  analyzátorů  umožňuje  měření  až  5  pacientů  současně. 
Analyzátor  je  vhodný  např.  do  nemocnic  na  oddělení  urgentních  příjmů,  do  klinických 
laboratoří jako statimový analyzátor, výzkumných ústavů a je ideálním pomocníkem zejména 
tam, kde je požadována rychlá analýza většího množství vzorků současně.

• princip  měření:  kolorimetrie, 
ISE

• nejrychlejší analyzátor na trhu 
ve  třídě  malých  analyzátorů, 
12 parametrů změří za 7 minut 
/190 testů za hodinu, možnost 
vložení  až  pěti  vzorků  v 
jednom čase

• velký  dotykový  barevný  7" 
displej

• žádné  kalibrace,  potřebné 
informace  jsou  uloženy  na 
magnetické  QC  kartě  (QC 
Card)

• typ  vzorku  -  plazma,  sérum, 
potřebné množství k analýze: kolorimetrické testy 10 µl, ISE 50 µl

• možnost vložení až 20 slidů (parametrů) k jednomu měřenému pacientovi

• funkce automatického ředění vzorku a automatický přepočet v případě, že výsledek 
je mimo měřitelný rozsah

• analyzátor nevyžaduje žádnou denní údržbu

• vestavěná tiskárna, výstup RS232 / LAN do PC

• rozměry analyzátoru (š x h x v)  500 x 380 x 410 mm, hmotnost 33 kg

PARAMETRY

ALP, AMYL, CHE, CKMB, CPK, GGT, AST, ALT, LAP, LDH, LIP, ALB, BUN, Ca, CREA, DBIL, GLUC, 
HDL-C,  IP,  Mg,  NH3,  TBIL,  TCHOL,  tCO2,  TG,  TP,  UA,  Na+,  K+,  Cl-,  CRP,  LDL*,  GLOB*, 
ALB/GLOB*, BUN/CREA*, Na/K*.

* kalkulované parametry
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Analyzátor FUJIFILM NX10N pracuje na bázi suché chemie (vícevrstvá slidová technologie) a 
umožňuje rychlé stanovení koncentrace amoniaku v krvi. K analýze je zapotřebí pouze 10 ul 
krve a výsledek je znám do 2 minut. Je proto ideálním analyzátorem pro pracoviště urgentní 
medicíny nebo ambulantní provoz.

 

• slidová  technologie, princip analýzy -  kolorimetrie

• rozsah měření (7 - 357 μmol/L, 10 - 500 μg/dl)

• typ  vzorku  -  plná  krev  /  plazma  /  sérum, 
požadovaný objem 10 ul

• čas analýzy -  2 minuty

• analyzátor  je  po  zapnutí  okamžitě  připraven  k 
analýze

• není vyžadována žádná denní údržba

• volitelné  příslušenství  -  externí  tiskárna,  čtečka 
barkódů

• 2x USB výstup

• rozměry (d x š x v) 230 x 160 x 93 mm, hmotnost 
1,2 kg

1. Načtení   2. Vložení slidu    3. Nadávkování      4. Stisknutí        5.Zobrazený 
    informace o        vzorku           tlačítka START     výsledek
    slidu

8

FUJIFILM NX10N



ISE  analyzátor  Prolyte  od  amerického  výrobce  Diamond  Diagnostics  slouží  ke  stanovení 
koncentrace  sodíku,  draslíku,  chloridů  nebo  lithia  v  lidské  krvi  nebo  moči.  Analyzátor  se 
vyznačuje jednoduchou obsluhou a velmi nízkými náklady na provoz. 

• princip měření: potenciometrie 

• 4“ barevný dotykový displej

• měřené  parametry  -  sodík,  draslík,  chloridy 
(volitelně lithium) 

• typ vzorku plná krev, sérum, plazma, moč

• objem vzorku na test  -   krev, plazma/sérum 
95 µl, moč 180 µl 

• automatická kalibrace (po 4 hodinách)

• doba analýzy 45 sec.

• data management 50000 pacientů

• vestavěná termotiskárna

• připojení LAN / Wifi / USB / RS232 (LIS)

• součástí analyzátoru je klávesnice a čtečka 
barkódů

• vzdálený přístup

• rozměry (š x h x v) 24 x 20 x 42 cm, hmotnost 6 kg

Detekční rozsah Přesnost

Krev / plazma / sérum Krev / plazma / sérum
Na+ 40-200 mmol/L Na+ CV ≤ 1% (120-160mmol/L)
K+ 1.7-15 mmol/L K+ CV ≤ 1,5% (2.5-6 mmol/L)
Cl- 50-200 mmol/L Cl- CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)
Li+ 0.2-5.5 mmol/L Li+ SD ≤ 0.03 (0.4-1,3 mmol/L) 
Moč Moč
Na+ 3-300 mmol/L Na+ CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)
K+ 5-120 mmol/L K+ CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)
Cl- 15-300 mmol/L Cl- CV ≤ 5% (100-250 mmol/L) 
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Automatický hematologický analyzátor MEDONIC M51 švédské společnosti Boule Medical AB 
umožňuje  analýzu  29  parametrů  krevního  obrazu.  Analyzátor  kombinuje  tři  technologie 
měření,  ke  stanovení  WBC  a  5-populačního  diferenciálu  leukocytů  používá  technologii 
průtokové  cytometrie  s  tříúhlovým  rozptylem  laseru,  RBC  a  PLT  je  měřeno  klasickou 
elektronickou impedanční metodou, koncentrace hemoglobinu je analyzována kolorimetricky 
bez použití kyanidu. 

• rychlost analýz 60 vzorků / hodina v 
režimu  KO  bez  diff.,  45  vzorků  v 
režimu KO + diff.

• objem vzorku k analýze 20 µl

• barevný dotykový 10,4" WVGA displej 

• automatické  čištění  měřících  apertur 
po každém změřeném vzorku 

• paměť na 50000 pacientů 

• QC management (kontrolní materiál s 
barkódem) 

• čtečka  barkódů,  možnost  načítání 
barkódů pacientů 

• detekce hladiny reagencií, RFID reagencie (uzavřený systém) 

• výstup do LIS, 4x USB port

• rozměry (š x h x v) 360 x 430 x 498 mm, hmotnost 26,5 kg

PARAMETRY

RBC, MCV, HCT, RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR, 
WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS% AL#, AL%, 
IG#, IG% 

Přesnost

CV WBC ≤ 2,0% CV RBC ≤ 1.5% CV MCV ≤ 1.0%
CV HGB ≤ 1.5% CV PLT ≤ 6.0%
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Nová generace hematologických analyzátorů série Medonic M32 stanovuje 22 parametrů KO 
včetně 3-pop. diferenciálu WBC. Analyzátor je možno dodat v níže uvedených konfiguracích.

Analyzátory je vybaven výrobcem patentovaným otočným ředícím ventilem tzv. "Shear Valve" 
- jedná se o speciální technologii otočného smykového ventilu, který optimálně a precizně 
zajišťuje ředění krve, čímž je zaručena maximální přesnost jednotlivých ředících cyklů.

Analyzátor  je  vhodný  do  menších  klinických  laboratoří,  odběrových  místností,  ordinací 
privátních lékařů/pediatrů, oddělení urgentních příjmů apod.

Model M32B M32M M32C M32S

Vestavěná míchačka ✔ ✔

Adaptér kapilární krev (MPA) ✔ ✔ ✔

Ředící ventil ✔ ✔ ✔ ✔

Adaptér vákuové odběry (CT) ✔ ✔

Otočný podavač (AUTOLOADER) ✔

Specifikace

• princip měření: elektronická impedance

• rychlost analýz 60 vzorků / hodina, paměť na 50000 pacientů 

• barevný dotykový 7" WVGA displej 

• 3-populační matematický diferenciál leukocytů 

• náběrové vstupy: otevřená zkumavka (100µL), MPA adaptér (20µL), CT adaptér  
(250 µl)

• automatické čištění měřících apertur po každém změřeném vzorku 

• MX - vestavěná míchačka zkumavek s pěti pozicemi 

• QC mamagement (kontrolní materiál s barkódem) 

• čtečka barkódů, možnost načítání barkódů pacientů 

• detekce hladiny reagencií, barkódované reagencie, výstup do LIS, 5x USB port

• rozměry (š x h x v) 295 x 475 x 395 mm 
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Přesnost

CV WBC ≤ 1.6%  CV RBC ≤ 0.8%  CV MCV ≤ 0.5%  
CV HGB ≤ 0.6% CV PLT   ≤ 2.9%

Tři náběrové vstupy:

1) Otevřená zkumavka

Standardní manuální analýzy krve z otevřené zkumavky.

2) MPA ADAPTÉR

Součástí analyzátoru je mikrokapilární adaptér, patentované řešení přímého měření kapilární 
krve z absolutního objemu 20 µl, vhodné řešení k odběru a měření krve malých dětí, ideální 
systém pro pediatrické kliniky, viz. níže:

3) CT ADAPTÉR NA VÁKUOVÉ ODBĚRY

Uzavřený systém aspirace vzorku, stačí vložit vakuovou 
zkumavku (pouz typ BD) a motorizovaná jehla automaticky 
nasaje potřebné množství vzorku (250 µl).

AUTOLOADER – otočný podavač vakuových odběrovek typ BD a/nebo Sarstedt

• vložení dvou podavačů, max. kapacita 40 
zkumavek

• automatické nasátí vzorku motorizovanou 
jehlou k provedení analýzy (250 µl)

• integrovaná čtečku barkodů k načítání 
barkódů vložených zkumavek
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Jednovzorkový osmometr OSMOMAT 3000 od německého výrobce Gonotec slouží k měření 
osmolality  vodných  roztoků.  Ideální  uplatnění  najde  v  klinických  a  farmaceutických 
laboratořích, ve výzkumných či vývojových centrech, v průmyslu apod. 

• princip měření: kryoskopie

• jednovzorkový systém

• LCD dotykový displej

• dva oddělené chladící systémy, elektronická 
regulace teploty s přesností +/- 0,1°C

• 2 nebo 3-bodová kalibrace

• objem 50 µl vzorku na test (volitelně 15 µl)

• měřící rozsah 0 ... 3000 mosmol/kg h2o, 
rozlišení po jednom mosmol/kg h2o

• měřící čas 60 vteřin

• možnost připojení čtečky čárových kódů 
(volitelné příslušenství) 

• rozměry (š x h x v) 220 x 205 x 360 mm

• hmotnost 6,4 kg

• výstup do LIS (RS232, USB) 

• možnost dodání s volitelnými doplňky:

OPTION D - vestavěná tiskárna

OPTION M - snížený objem vzorku (15µl)

OPTION BC - čtečka čárových kódů

Přesnost 

≤ ±2 jednotky [0.. 400] mOsmol/kg
≤ ±0.5% [400.. 1500] mOsmol/kg
≤ ±1.0% [1500.. 3000] mOsmol/kg
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Automatický  osmometr  OSMOMAT  AUTO  od  německého  výrobce  Gonotec  najde  ideální 
uplatnění ve větších klinických a farmaceutických laboratořích, zejména tam, kde je zapotřebí 
rychlá  analýza  více  vzorků  současně.  Osmometr  je  vybavený  automatickým  podavačem 
zkumavek, na který lze umístit až 20 mikrozkumavek a umožňuje kontinuální analýzu bez 
přítomnosti  obsluhy.  Součástí  osmometru  je  vestavěná  tiskárna  a  volitelně  lze  přikoupit 
čtečku barkódů k načítání informací z barkódů zkumavek. 

• LCD displej

• dva oddělené chladící systémy, 
elektronická regulace teploty s 
přesností +/- 0,1°C

• termoelektrické chlazení (Peltier 
elementy)

• 2/3 bodová kalibrace

• objem 50 µl vzorku na test 

• měřící rozsah 0 ... 2500 mOsmol/kg, 
rozlišení po jednom mOsmol/kg

• měřící čas 70 vteřin

• výstup do LIS (RS 232)

• vestavěná tiskárna

• čtečka čárových kódů ( volitelné příslušenství) 

• rozměry (š x h x v) 275 x 225 x 390 mm

• hmotnost 11,9 kg

Přesnost

 ≤ +/- 1% mOsmol/kg v celém měřícím rozsahu
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Poloautomatický analyzátor proteinů MISPA-I2 švýcarské firmy AGAPPE je systém sloužící k 
měření  širokého  spektra  specifických  proteinů  důležitých  v  lékařské  diagnostice  a 
monitorování. Analyzátor je vhodný do klinických laboratoří, kde je měřeno malé množství 
vzorků  a  kde  není  ekonomicky  výhodné  provádět  tyto  analýzy  na  automatických 
analyzátorech.  Přístroj  využívá  nefelometrii  a  turbidimetrii  jako  princip  měření,  snímací 
optická část je vybavena dvěma vestavěnými optickými detektory. Velkou předností systému 
je  jednoduchá  kalibrace  a  rychlost  měření.  Není  nutné  provádět  klasické  vícebodové 
kalibrace,  stačí  pouze  vložit  kalibrační  kartu  s  potřebnými  kalibračními  informacemi  do 
analyzátoru a okamžitě analyzovat vzorek. Reakční směs v kyvetě je automaticky míchána, 
čímž je dosaženo vysoké přesnosti  a reprodukovatelnosti  měření.  Součástí  analyzátoru je 
automatická  pipeta  s  vestavěným  senzorem  dávkování  sloužící  k  přesnému  dávkování 
reagencií.

• princip měření: nefelometrie, turbidimetrie

• automatická kalibrace (čipová karta)

• typ vzorku – plazma/sérum, paměť na 1000 
vzorků

• zdroj světla - laserová dioda (650 nm)

• inkubace 37°C (+/- 0,1°C)

• automatické míchání (rotace) kyvety s reakční 
směsí

• grafický displej

• vestavěná termotiskárna

• výstup do LIS (RS-232)

• volitelné příslušenství - čtečka barkódů

MĚŘENÉ PARAMETRY

Popis Rozsah měření Popis Rozsah měření

ASO 50 - 1000 IU/mL D-Dimer 0 - 20 ug/dL

CRP 0.5 - 320 mg/L IgG 360 - 3000 mg/dL

RF 10 - 100 IU/mL IgA 70 - 630 mg/dL

HbA1c 3 - 13 % IgE 5 - 1000 IU/mL

Microalbumin 5 - 200 mg/L IgM 15 - 400 mg/dL

LP(a) 1 - 100 mg/L Prealbumin 9 - 75 mg/dL

Cystatin C 0 - 10 mg/L Alpha 1 Acid Glycoprotein 10 - 250 mg/dL

Ferritin 1 - 1000 ng/mL Alpha 1 Antitrypsin 40 - 400 mg/dL

Ceruloplasmin 5 - 100 mg/dL Alpha 2 Macroglobulin 95 - 760 mg/dL

Apo A1 15 - 300 mg/dL Haptoglobin 15 - 350 mg/dL

Apo B 20 - 330 mg/dL Kappa Light Chain 89 - 800 mg/dL

C3 30 - 400 mg/dL Lambda Light Chain 40 - 400 mg/dL

C4 3 - 80 mg/dL
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Kvalitní močový analyzátor URYXXON německého výrobce Macherey-Nagel GmbH objektivně 
vyhodnotí  diagnostické močové proužky,  eliminuje subjektivní interpretaci  barevné odezvy 
diagnostických zón a tím významně přispívá ke správné diagnostice pacienta. Analyzátor je 
vybaven vestavěnou tiskárnou a možností připojení do PC. K analýze moče jsou dostupné dva 
typy močových proužků a to 10-parametrový Medi-test 10 Stick a 2-parametrový Medi-test 
Mikroalbumin.

Specifikace

• reflektanční fotometr
• dotykový displej
• paměť na 200 pacientů
• vestavěná tiskárna
• možnost připojení do PC (USB,RS-232)
• volitelně lze připojit kávesnici nebo

čtečku čárových kódů
• rozměry (š x h x v) 160 x 200 x 75 mm
• hmotnost 0,7 kg
• IVD zdravotnický prostředek

PARAMETRY

10-parametrové proužky MEDI-TEST URYXXON STICK 10 obsahují parametry:  glukóza, pH, 
bilirubin, urobilinogen, bílkoviny, nitrity, specifická hmotnost, leukocyty, ketony, krev

2-parametrové  proužky  MEDI-TEST  Mirkoalbumin  obsahují  parametry:  mikroalbumin, 
kreatinin (poměr mikroalbumin/kreatinin)

Postup analýzy:
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1. Ponoříme 
testovací proužek

2.Odstraníme 
přebytečnou moč 

3. Vložíme
proužek do přístroje
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Digitální multifunkční nízkootáčková centrifuga D0636
Multifunkční, mikroprocesorem řízená centrifuga s kapacitou až 4 x 100 ml je ideální volbou 
pro  každodenní  rutinní  odstřeďování  v  klinických  laboratořích.  Odolná  membránová 
klávesnice  společně  s  otočným  ovladačem slouží  k  rychlému  a  jednoduchému  nastavení 

otáček, RCF, času, akcelerace/brzdění (nastavení 
v  9/10  krocích).  Vestavěná  paměť  umožňuje 
uživateli  uložit  až  9  nejčastěji  používaných 
programů  odstřeďování.  Další  nepostradatelnou 
výbavou  je automatická  identifikace  rotorů. 
Samozřejmostí  je  funkce  krátkého  chodu,  a 
dvojitý,  elektromechanický  zámek  víka.  Po 
ukončení  centrifugace  zazní  zvukový  signál  a 
současně  dojde  k  uvolnění  bezpečnostního 
zámku  a  otevření  víka.  Nastavené  parametry 
jsou přehledně zobrazeny na podsvíceném LCD 
displeji  a poslední nastavení  zůstává uloženo v 
paměti i po vypnutí. 

 
Nastavení otáček 300 ... 6000 ot./min., krok po 10 ot.

RCF max. 4300 x g, nastavení po 100 x g

Akcelerace / brzdění 9 stupňů / 10 stupňů

Nastavení času 30 sec. ... 99 minut, krok po min. nebo nekonečno

Motor bezúdržbový

Rozměry  (š x h x v) 445 x 579 x 269 mm

Hmotnost 36 kg

Rotory nejsou součástí centrifugy, níže uvádíme nejběžnější typy: 
Výkyvný rotor SE4-100 Úhlový rotor AS60-2 Úhlový rotor A30-15 
36 x 3-7 ml zkumavky 60 x 2 ml zkumavky 30 x 15 ml zkumavky
Max. 4000 ot./min. Max. 6000 ot./min. Max. 4500 ot./min.
RCF 2950 xg RCF 4020 xg RCF 3210 xg

Rotor AS12-PCR8 Úhlový rotor A8-50V Úhlový rotorAS18-5V
12 x PCR8 strip 8 x 50 ml zkumavky 18 x 5 ml zkumavky
Max. 6000 ot./min. Max. 5000 ot./min. Max. 6000 ot./min.
RCF 4020 xg RCF 3960 xg RCF 4020 xg
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Digitální nízkootáčková centrifuga CM-7S PLUS
Robustní mikroprocesorově řízená univerzální centrifuga s jednoduchým nastavením otáček, 
RCF  a  času  pomocí  tlačítek  na  membránové  klávesnici.  Centrifuga  je  vybavena  funkcí 
automatického rozpoznání typu rotoru a senzorem nevyvážení rotoru. Bezpečnost provozu 
zajišťuje elektromechanický zámek víka. Speciálně uzpůsobené vzduchové chlazení zajišťuje 
optimální proudění vzduchu, čímž je zabráněno nadměrnému ohřívání vzorků.

Barevný LCD displej přehledně 
zobrazuje nastavené otáčky/RCF a čas. 
Jednotlivé parametry odstřeďování jsou 
velmi jednoduše nastavitelné pomocí 
dvou tlačítek. 

Centrifuga umožňuje nastavení času 
brzdění v šesti úrovních v rozsahu 
30 ... 150 vteřin.

Nastavení otáček 100 ... 3500 ot./min., krok po 100 ot.

RCF max. 2300 x g, nastavení po 100 x g

Maximální kapacita 360 ml

Nastavení času 1 min ... 99 min., krok po min. nebo nekonečno

Motor bezúdržbový

Rozměry  (š x h x v) 415 x 430 x 220 mm

Napájení 220V

Hmotnost 13 kg

Výkyvné rotory nejsou součástí centrifugy, lze volit ze šesti typů výkyvných rotorů. 

Výkyvný rotor 6M Výkyvný rotor 6M.01 Výkyvný rotor 6M.02 
12 x 12 ml zkumavky 4 x 50 ml zkumavky 24 x 12 ml zkumavky

Výkyvný rotor 6M.05 Výkyvný rotor 6M.06 Výkyvný rotor 6M.07  
12 x 15 ml zkumavky 6 x 50 ml zkumavky 6 x 12 ml + 2 x 50 ml 
Max. 3500 ot./min. Max. 3500 ot./min. zkumavky. 
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Digitální nízkootáčková centrifuga DM0412
Univerzální,  mikroprocesorem  řízená,  nízkootáčková 
centrifuga  je  použitelná  ve  všech  typech  laboratoří  pro 
zkumavky  o  objemu  od  3  ...  15  ml.  Na  membránové 
klávesnici lze  jednoduše  nastavit  otáčky/RCF  a  čas, 
nastavené  parametry  jsou  přehledně  zobrazeny  na 
podsvíceném LCD displeji. Centrifuga je vybavena funkcí 
krátkého chodu a elektronickým bezpečnostním zámkem 
víka. Společně s centrifugou je dodáván univerzální rotor, 
který má dvanáct pozic včetně všech potřebných adaptérů 
pro zkumavky o objemu 3 ... 12ml, v případě používání 
zkumavek o objemu 15 ml (Falcon), lze do rotoru vložit 
max. šest zkumavek.

Nastavení otáček 300 ... 4500 ot./min., krok po 100 ot.

RCF max. 2490 x g, nastavení po 100 x g

Nastavení času 1 ... 99 minut, krok po min. nebo nekonečno

Motor bezúdržbový

Rozměry  (š x h x v) 280 x 290 x 250 mm

Napájení 220V

Hmotnost 10 kg

Digitální vysokootáčková centrifuga DM3024
Mikroprocesorem řízená vysokootáčková mikrocentrifuga je 
vhodná k odstřeďování zkumavek, PCR zkumavek, stripů o 
objemech 0,2 ml ...  5 ml. Na membránové klávesnici  se 
nachází tlačítka nastavení otáček/RCF, času a tlačítko Short 
Spin (krátký chod). Jasný a dobře čitelný podsvícený LCD 
displej  přehledně  zobrazuje  nastavené  parametry 
odstřeďování. Centrifuga je vybavena funkcí automatického 
rozpoznání  typu  rotoru,  vestavěnou  tepelnou  ochranou  a 
dvojitým  elektromagnetickým  zámkem  víka.  Akustický 
signál  upozorní  obsluhu  na  ukončení  centrifugace  a 
současně  dojde  k  uvolnění  bezpečnostních  zámků  a 
otevření  víka  centrifugy.  Patentovaný  systém 
vícenásobného chlazení vzduchem snižuje teplotu rotoru a 
ochraňuje vzorky.  Robustní konstrukce centrifugy společně 
s  bezúdržbovým  motorem  jsou  zárukou  dlouhodobého 

bezporuchového provozu. Nabídka rotorů viz strana 19.

Nastavení otáček 200 ... 15000 ot./min., krok po 10 ot.

RCF max. 21380 x g, nastavení po 10 x g

Nastavení času 1 ... 99 minut, krok po min. nebo nekonečno

Rozměry  (š x h x v) 280 x 290 x 250 mm

Napájení 220V

Hmotnost 12 kg
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Digitální vysokootáčková chlazená centrifuga DM3024R
Mikroprocesorem řízená vysokootáčková mikrocentrifuga s 
výkonným chlazením je vhodná k odstřeďování zkumavek, 
PCR  zkumavek,  stripů  o  objemech  0,2  ml  ...  5  ml.  Na 
membránové  klávesnici  se  nachází  tlačítka  nastavení 
otáček/RCF,  času,  teploty  a  tlačítko  Short  Spin  (krátký 
chod).  Jasný  a  dobře  čitelný  podsvícený  LCD  displej 
přehledně  zobrazuje  nastavené  parametry  odstřeďování. 
Centrifuga  je  vybavena  funkcí  automatického  rozpoznání 
typu rotoru,  velmi výkonným a rychlým chlazením (doba 
potřebná pro vychlazení centrifugy na +2°C je 7 minut při 
teplotě  okolí  25°C),  funkcí  předchlazení  před  začátkem 
odstřeďovacího  procesu,  tepelnou  ochranou  a  dvojitým 
bezpečnostním  elektromagnetickým  zámkem  víka. 
Akustický  signál  upozorní  obsluhu  na  ukončení 
centrifugace.  Víko  centrifugy  zůstává  po  ukončení 
odstřeďovacího  cyklu  zavřené  k  udržování  nastavené 
teploty.  Rotory  jsou  autoklávovatelné  (121°C,  20  min.). 
Robustní  konstrukce  centrifugy  společně  s  bezúdržbovým 
motorem  je  zárukou  dlouhodobého  bezporuchového 
provozu. 

Nastavení otáček 200 ... 15000 ot./min., krok po 10 ot.

RCF max. 21380 x g, nastavení po 10 x g

Nastavení času 1 ... 99 minut, krok po min. nebo nekonečno

Nastavení teploty v rozsahu -20°C ... +40°C 

Rozměry  (š x h x v) 338 x 580 x 324 mm

Napájení 220V

Hmotnost 30 kg

Rotory k centrifugám DM3024 / 3024R nejsou součástí centrifugy, lze volit z pěti typů rotorů. 
Rotory jsou opatřeny bio-safe víkem zabraňující úniku aerosolů. 

Úhlový rotor AS24-2 Úhlový rotor AS36-05         Rotor AS-PCR8
24 x 0,2 - 2 ml zkumavky 36 x 0,2/0,5 ml zkumavky         4 x 0,2 PCR8 stripy
Max. 15000 ot./min. Max. 15000 ot./min.         Max. 15000 ot./min.
RCF 21380 x g RCF 21380 x g         RCF 21380 x g

Úhlový rotor AS18-5 Úhlový rotor AS12-5V
18 x 5 ml zkumavky 12 x 5 ml zkumavky (Eppendorf)
Max. 15000 ot./min. Max. 15000 ot./min.
RCF 21380 x g RCF 21380 x g
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Digitální vysokootáčková minicentrifuga D2012 PLUS

Digitální  vysokootáčková  centrifuga  s  podsvíceným  LCD 
displejem k odstřeďování ve zkumavkách o objemu od 0,2 do 
2  ml.  Na  klávesnici lze  nastavit  otáčky/RCF  a  čas.  Čas 
odstřeďování  je možno nastavit  v rozsahu 30 vteřin  ...  99 
minut  nebo  nekonečno.  Centrifuga  je  vybavena  funkcí 
krátkého běhu (Short Spin). Po ukončení centrifugace zazní 
zvukový signál a současně dojde k uvolnění elektronického 
bezpečnostního zámku a otevření víka. Kvalitně zpracované 
kovové  šasi  centrifugy  a  bezúdržbový  motor  jsou  zárukou 
dlouhodobého bezproblémového provozu.

PARAMETRY

Nastavení otáček 500 ... 15000 ot./min. (krok po 100 ot.)

RCF max. 15100 x g (nastavení po 100 x g)

Rotor včetně víka 12 pozic pro zkumavky 0,2/0,5/1,5/2,0 ml

Nastavení času 30 sec. ... 99 min. nebo nekonečno

Rozměry  (š x h x v) 255 x 245 x 140 mm

Napájení 220V

Hmotnost 6 kg

Centrifuga je dodávána s vysokopevnostním plastovým rotorem včetně víka pro 12 zkumavek 
o objemu 0,2...2 ml (adaptéry pro 0,2/0,5 ml zkumavky jsou součástí rotoru).

Vysokopevnostní plastový rotor Adaptéry pro 0,2 a 0,5mL
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Míchačka zkumavek MX-T6-S

Robustní  míchačka s  3D pohybem (rotující  a 
kývavý  pohyb)  a  možností  nastavení  otáček 
otočným regulátorem s cejchovanou stupnicí. 
Je  idealním  nástrojem  k  důkladnému 
rozmíchání krevních vzorků v hematologických 
laboratořích.  Míchačka  je  vhodná  pro 
kontinuální  chod  a  lze  ji  používat  jak  při 
pokojové teplotě tak v inkubátorech při teplotě 
od  +4°C  ...  +50°C.  K  pohonu  míchačky  je 
použitý  velmi  tichý  (téměř  neslyšitelný), 
bezúdržbový motor. 

Rozsah otáček 0 ... 70 ot/min.

Max.zatížení 4 kg

Počet / délka válců 6 / 280 mm

Napájení 220 V

Hmotnost 4,5 kg

Rozměry (š x v x h) 260 x 120 x 450 mm

Nastavitelné / fixní pipety DLAB MicroPette Plus

Pipety Dlab MicroPette Plus s nastavitelným dávkovacím objemem umožňují jednoduché a 
rychlé nastavení požadovaného objemu pomocí krokového počítadla, verze fix je dodávaná s 
pevně nastaveným objemem. Pipety  velmi  dobře  sednou do  ruky,  jsou  lehké  a  uživateli 
umožňují snadné pipetování při použití minimální síly. Tenká vypuzovací část pipety se vejde i 
do  poměrně  úzkých  a  dlouhých  zkumavek.  Každá pipeta  je  označená sériovým číslem a 
výrobce  dodává  společně  s  pipetou  list  kontroly  kvality,  za  poplatek  možnost  dodání  s 
kalibračním certifikátem (gravimetrický test dle ISO 8655/DIN 12650). Součástí dodávky je 
kalibrační klíč (možnost vlastní kalibrace) a samolepící držák pro zavěšení pipety. Pipety jsou 
kompletně rozebíratelné a plně autoklávovatelné (121°C,  max. 20 min.).  Možnost  použití 
špiček firem Biohit nebo Eppendorf. Zajišťujeme kompletní servis.

Nastavitelné pipety – varianty       Fixní pipety - varianty
0bjem (µl) Krok       0bjem (µl)
0,1-2,5 0,05       0,1-2,5
0,5-10 0,1       0,5-10
2-20 0,5       2-20
5-50 0,5       5-50
10-100 1       10-100
20-200 1       20-200
50-200 1       50-200
100-1000 5       100-1000
200-1000 5       200-1000
1000-5000 50       1000-5000
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SÍDLO SPOLEČNOSTI  

LABtechnik, s.r.o.
Kamenice 34        
Brno 625 00  
TEL:  +420 547 253 119
FAX:  +420 547 253 120          
www.labtechnik.cz
info@labtechnik.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Zbyšek Vichta TEL: +420 725 069 260 E-mail:zbysek@labtechnik.cz

Mgr. Dalimil Kovář TEL:+420 725 917 195 E-mail:dalimilk@labtechnik.cz

RNDr. Ivana Pospíšilová TEL:+420 727 990 294 E-mail:ivanap@labtechnik.cz

OBJEDNÁVKY

E-mail: info@labtechnik.cz
TEL: +420 547 253 119

SKLAD A VÝDEJ ZBOŽÍ

LABtechnik, s.r.o.
Pražská 156
642 00 Brno
(otevírací doba: 09:00 – 14:00 hod.)

SERVISNÍ A TECHNICKÁ PODPORA

Centrála TEL: +420 547 253 119 E-mail:servis@labtechnik.cz

Ing. Tomáš Malý TEL: +420 601 126 255 E-mail:tomasm@labtechnik.cz 

Mgr. Zbyšek Vichta TEL: +420 725 069 260 E-mail:zbysek@labtechnik.cz

Ing. Martin Valla TEL: +420 725 748 438 E-mail:martinv@labtechnik.cz
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	Biochemický analyzátor ACCENT MC240
	Biochemický analyzátor ACCENT S120
	Reagencie pro analyzátory ACCENT série MC240/S120
	Biochemický analyzátor FUJIFILM NX600i
	Biochemický analyzátor FUJIFILM NX700i
	FUJIFILM NX10N
	Hematologický analyzátor MEDONIC M32
	Centrifugy
	Kontaktní informace
	Drobná laboratorní technika
	Močový analyzátor URYXXON
	Mispa i2®
	Gonotec Osmomat AUTO
	Gonotec Osmomat 3000
	Hematologický analyzátor MEDONIC M32
	Hematologický analyzátor MEDONIC M51
	ISE analyzátor PROLYTE
	AUTOLOADER – otočný podavač vakuových odběrovek typ BD a/nebo Sarstedt
	Specifikace
	PARAMETRY

	Digitální vysokootáčková centrifuga s podsvíceným LCD displejem k odstřeďování ve zkumavkách o objemu od 0,2 do 2 ml. Na klávesnici lze nastavit otáčky/RCF a čas. Čas odstřeďování je možno nastavit v rozsahu 30 vteřin ... 99 minut nebo nekonečno. Centrifuga je vybavena funkcí krátkého běhu (Short Spin). Po ukončení centrifugace zazní zvukový signál a současně dojde k uvolnění elektronického bezpečnostního zámku a otevření víka. Kvalitně zpracované kovové šasi centrifugy a bezúdržbový motor jsou zárukou dlouhodobého bezproblémového provozu.
	PARAMETRY
	Centrifuga je dodávána s vysokopevnostním plastovým rotorem včetně víka pro 12 zkumavek o objemu 0,2...2 ml (adaptéry pro 0,2/0,5 ml zkumavky jsou součástí rotoru).
	Vysokopevnostní plastový rotor Adaptéry pro 0,2 a 0,5mL

