


Výhody systému UNIONVýhody systému UNION
 ovládání pomocí PC v grafickém prostředí, propojení s LIS

 snadné vkládání kazet

 regulace teploty Peltierovým článkem (rychlý ohřev i chlazení)

 třepání karuselem a homogenizace vzorků pomocí vibrací jehly

 End-point měření po skončení reakce

 načítání metodik pomocí QR kódu na krabici soupravy

 kalibrace platná pro celou šarži

  stanovení a monitoring objemů pracovních roztoků měřením 

jejich hmotnosti

Předplněné stripy
• obsahují všechny potřebné reagencie

• žádné skryté náklady

• široké portfolio testů viz str. 4

• 1 kazeta = 1 vyšetření

• možnost kombinovat různé testy stejného protokolu v jednom běhu

• vždy čerstvé reagencie bez nutnosti rekonstituce

•  systém čárových kódů pro identifikaci kazety (kód obsahuje 

informaci o metodice a šarži)

Kapacitou 30 kazet pokryje různé 
potřeby všech velikostí laboratoří
• vhodný pro méně častá vyšetření

• lze použít jako záložní systém, např. pro větší laboratoře

• možné použít jako systém pro STATIM

•  menší laboratoře nemusí investovat do velkokapacitních 

destičkových systémů

Praktická balení
• balení o velikosti 24 nebo 36 testů

• každé balení obsahuje kalibrátory a kontroly

Ovládání pomocí PC
• intuitivní a interaktivní software

• grafické prostředí

• připojení k laboratornímu informačnímu systému

• on-line aktualizace

• velká paměť díky externímu PC

• jednoduchá archivace a vyhledávání

Snadná obsluha
• stačí jen napipetovat vzorky do jamek na kazetách

• komfortní vkládání kazet do karuselu přístroje

•  rychlé načítání vzorků pacientů pomocí ruční čtečky 

čárových kódů

• doba běhu 60 – 120 min / 30 testů

Chytré načítání metodik
• načítání nových metodik pomocí QR kódu ze soupravy

• nastavení uložené kalibrační křivky pomocí 1 kalibrátoru

• kalibrace je platná pro celou šarži

•  možnost použití interní kontroly pro verifikaci nastavení kalibrace

•  kontrola se provádí ve stejném běhu s kalibrací, lze spustit 

i opakovaně

Spolehlivá regulace teploty
• pomocí Peltierova článku – umožňuje ohřev i chlazení

• rozsah 25 °C – 37 °C

• přesnost < 0,5 °C

Moderní pipetovací technologie
•  pokročilé nanokeramické jehly s nízkým rizikem cross kontaminace 

jsou velmi přesné a zajišťují dokonalou opakovatelnost

•  2 pipetovací a 2 propichovací jehly (1+1 speciálně určené pro konjugát)

•  automatické čištění jehel

•  vysoká ochrana proti přenosu mezi vzorky

•  vysoce přesný dávkovací systém (typ syringe) s vysokým rozlišením

•  detekce hladiny kapalin

Účinná homogenizace
•  třepání karuselem míchá všechny kazety najednou

•  vibrace jehly pro důkladné promísení kapalin v jedné kazetě

Základní údaje
•  rozměry: 680 x 600 x 500 mm (Š x H x V)

•  hmotnost: 48 kg

•  provozní teplota: 16 – 28 °C

Monitorování objemu 
pracovních roztoků
•  stanovení objemů pracovních roztoků pomocí měření jejich hmotnosti

•  díky průběžnému monitorování přístroj UNION včas upozorní 

obsluhu na nutnost doplnění

•  snadné doplnění roztoků díky vyndavacímu držáku hadiček

Moderní optika fotometru
•  úsporná LED technologie s dlouhou životností a menší náročností na 

údržbu

•  end-point měření po skončení reakce (po přidání stop roztoku) pro 

vyšší spolehlivost výsledků

•  duální měření při 450 nm a 630 nm zvyšuje přesné odečítání výsledků

1. Vzorek / kalibrátor / kontrola

2. Sorbent

3. Konjugát

4. Substrát

5. Stop roztok

6. Ředící roztok pro vzorky

7. Reakční jamka

8. Ředící jamky




