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KAPASİTE
200 adet Across Gel®kartyükleme alanı
6 x 16 numune yükleme alanı
12 RBC yükleme alanı
4adet 100Ml AcrossLISSve/veyaBromelinalanı

•
•
•
•

3 adet 96 çukurlu dilüsyon plak alanı
24 adetAcross Gel® kart kapasiteli inkübatör
24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj
Atık kabı

•Random Access çalışabilme özeliği ile farklı
testleri aynı anda yüklemenize olanak verir.
•24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör
ve 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj
bölümlerinin sahip olduğu sezgisel yazılım ile
testlerinizin en kısa sürede sonuçlanmasını
sağlayacaktır.
•Opsiyonel RBC soğutma bloğu ile hücreleriniz
daha uzun süre stabil kalmasını sağlayacaktır.
• 98/79/ECnumaralıIVDdirektifiuyarınca CE uyumlu

TEKNİK ÖZELLİKLER
•Sahip olduğu bağımsız 2 (iki) adet prob ile
aynı anda iki testin birlikte çalışmasına olanak
sağlamaktadır.
•Across Auto System octo-m cihazı test
prosedür işlemlerinin tüm basamaklarını
Walk-Away olarak gerçekleştirebilmektedir.
•Across Auto System octo-m cihazı tasarımı
sayesinde çalışma esnasında testlerin
durdurulmasına gereksinim olmadan sürekli
yükleme özelliğine sahiptir.
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SERVİS DESTEĞİ
Ulusal ya da uluslararası satış
sonrası yüksek kaliteli hizmet
ve destek için, Dia Pro ya da
yetkili distribütör ile doğrudan
irtibata geçmeniz yeterliolacaktır.
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Kullanıcı
dostu

octo-m
•Sahip olduğu kart okuyucusu ile çalışmış
olan testlerin orijinal renkli görüntüleri
üzerinden sonuçlarını otomatik olarak
değerlendirmektedir.
•Çift yönlü otomasyon bağlantısı ile
hataların oluşmasına izinvermemektedir.
•Öncelikli numune/numunelere farklı
bir açıdan bakarak Acil Numune ve
Stat Numune giriş özelliği ile farklılık
yaratmaktadır.
•Sisteme erişim parola denetimi ile
yapılmakta olup, test sonucunda ikinci kez
yapılan değişikliklerde, değişikliği sağlayan
ID ve işlemin yapıldığı tarih ve zaman
dilimlerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

•Gerçek zamanlı olarak yüklü olan testlerin
durumu ve kalan süreleri hakkında gerekli
bilgileri sunmaktadır.
•Geniş test paneline sahip olması yanında
istenilen yeni test panellerine hızlı cevap
verebilmektedir.
•Refleks Test özelliği ile Zayıf D/ Parsiye D,
Lectin A1-Anti H, Anitkor Titrasyon v.b.
testleri otomatik olarakçalışabilmektedir.
•İstenilen tarihler içerisinde tek veya
çoklu test türlerine göre sayısal rapor
verebilmektedir.
• Uzaktan erişim özelliğine sahiptir.
•Kullanılmakta olunan ülkenin dilinde
çalışabilme özelliğine sahiptir.
• Saatte ortalama 360 test hızına sahibtir.
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TEST YÖNTEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forward Gruplandırma
Forward & Reverse Gruplandırma
Reverse Gruplandırma
Rh ve Rh alt Gruplandırma
Direkt Coombs
Cross Match
Antikor Tarama
Antikor Tanımlama
Antikor Titrasyon
Zayıf D / ParsiyelD
Minör Antijen Testleri
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Merkez / HeadOffice

Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul /Türkiye
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail:diapro@diapro.com.tr

Fabrika /Factory

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv.No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: diapro@diapro.com.tr
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