
1 

Műszaki adatlap 

Közzététel napja 2022.02.27. 
Felülv. 002 

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano 
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Fax Olaszország +39 02.21.53.000 - Fax export +39 

02.21.54.155 
     

 

 

 
   AUTOMATIKUS SZÍNEZŐ 

AUS240 Plus 
 

 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS 
40-400-350 AUS240 automatikus színező fűtött állomásokkal 
40-400-262 Bal falzáró panel (Csak különálló AUS esetén rendelje) 

* Amennyiben az eszközt stand alone változatban telepítik, adja hozzá a 40-400-262 kódot 
 
 
 

 In vitro orvosdiagnosztikai eszköz  
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 

 Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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Az új AUS240 modell robotizált tárgylemez színező állomást a legújabb technológiák használata jellemzi, és a következőket képes 
garantálni: 
 Könnyű használat 
 Csillogó színezés 
 Reprodukálható eredmények 

 
Az eszköz különböző színezési típusokat végezhet: 
 Szövettani rutinfestés (Hematoxilin-eozin) 
 Citológiai rutinfestés (Papanicolaou) 
 Különleges színezések (Giemsa, PAS, Alciánkék, Alcián PAS, Mucikarmin, Perls, Masson Trikróm, Ziehl Neelsen) 

 
AZ ESZKÖZ JELLEMZŐI 

 
Az AUS240 garantálja a tárgylemeztartó folyamatos töltését 30 pozícióban, és a napi termelékenység a festési protokoll szerint 
változik. 
 
Legfeljebb 10 kosár egyidejű kezelése, ugyanazon munkavégzési protokoll használatával. 
A színező eszköz szoftvere véletlenszerűen kezeli a kosarak mozgását, amivel mindig biztosítja a kezelő által beállított idők 
betartását, a lehető legrövidebb út megtételével. 

 
A színezőeszköz 40 állomással rendelkezik, összesen egyenként 485 ml térfogattal, a következőképpen elosztva: 

 Reagensek: 28 állomás nagyfokú rozsdaállósággal, 7 állású, könnyen 
kihúzható állványra szerelve a csereműveletek végrehajtásához 
(utántöltés, tisztítás) 
 Mosás: 5 állomás, a belépő és kilépő víz nyomásának és áramlásának 
szabályozásával  
 Szárítás: 2 elektronikus mikroprocesszorral vezérelt állomás, amelyek 
képesek a 60 °C (± 1 °C) hőmérsékletű levegővel kényszerszellőzést 
végezni 
 Töltés: 2 állomás, új zárt eszközös kosarak beillesztésének 
lehetőségével 
 Ürítés: 3 állomás, a megmunkált zárt eszközös kosarak ürítésének 
lehetőségével 

 
A gép lehetővé teszi a kosarak egy sajátos és innovatív mozdulattal történő mozgatását, amely teljesen független a mozgatókartól! 
Ez a különleges mozgás (úgynevezett“WAVING”) lehetővé teszi a festék tökéletes homogenitását a tálcán belül, jelentősen javítva a 
metszet színének minőségét, és végül, de nem utolsósorban jelentősen minimalizálva az elkerülhetetlenül előforduló 
pigmentlerakódásokat a napi működés közben. 

 
Ugyancsak innovatív az “ANTI DRIPPING” rendszer is, ami lehetővé teszi a tisztább eszköz elérését. 
Ugyanis az a mozgás (szoftveren beállítható idővel), amelyet a kosár a festékfeleslegtől történő teljes megszabadítás érdekében 
végez, rendkívül gondos, és szinte teljes lecsepegtetést biztosít. 
A gépbe teljesen integrálva, a páraszűrő rendszer az aktív szén precíz összetételének köszönhetően képes a káros molekulák 100%-
os kiszűrésére, tiszta és szagtalan levegő újrahasznosításával. 
Teljesen a végfelhasználó belátása szerint beállítható eszköz lehetőséget kínál arra is, hogy egy külső szellőzőrendszerhez 
csatlakoztassák, oly módon, hogy az összes pára elvezethető legyen. 

 
A belső és integrált UPS rendszernek köszönhetően a számítógép CPU-jának működése is 30 percig garantált, így ha gondok 
adódnának az áramellátással, újraindításkor a gép pontosan tudja, hol kell folytatni a színezést. 
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A színezőegység 18 program memorizálását teszi lehetővé, egyenként több mint 100 festési lépés 
beállításának biztosításával, a merítési idő beállításával 1 mp és 99'59 mp között (1 mp mérlegelési 
lehetőséggel), így tehát nem korlátozza az egyes laboratóriumok egyedi igényeit. 

 
Az eszköz kezelése egy 15 hüvelykes színes "érintőképernyős" monitor segítségével történik, amelyen 
grafikusan megtekinthető a munkavégzési protokoll/ok haladási állapota, a folyamatfürdők vázlata és 
a színezésre vonatkozó összes paraméter, amely folyamatban van. 

 
Innovatív az exkluzív “REAGENT MANAGEMENT SYSTEM”, amely lehetővé teszi, hogy a szoftver 
segítségével rendkívül pontosan beállítható legyen, hogy hány kosárnak kell áthaladnia a reagensen, 
mielőtt azt ki kell cserélni. 
Ez a funkció, a kezelő teljes belátása szerint, teljes minőségi garanciát jelent, mert a protokoll 
beállításához döntési szabadságot hagy abban, hogy mennyire használják vagy ne használják a 
reagenst (legyen az festék, víz, derítőszer, stb...). 

Lehetőség van a színezési protokoll összes paraméterét bemutató, nyomtatható vagy mágneses támogatással menthető beszámolók 
készítésére, valamint lehetőség van egy BACK UP létrehozására egy külső memóriában is, a rendelkezésre álló és könnyen elérhető 
USB csatalakozók segítségével jelszó beállításával (1 szinten), amely garantálja a munkavégzései protokollok sérthetetlenségét. 
 

Szabványos tartozékok 
 

KÓD LEÍRÁS M.SÉ
 40-400-266 Folyóvizes tál (485 ml) 5 

40-400-264 Reagens tál (485 ml) 33 
40-400-265 Lemeztartó kosár (30 tárgylemezes kapacitás) 8 
40-400-253 Aktívszenes szűrő (90 naponként cserélendő) 1 
40-400-261 Tápvezeték 1 

 

Az AUS240 színezőegység jellemzői 
 

 

Méretek és súly 

Méretek (H x M x M) 1220 x 780 x 770 mm 
Monitor (H) + 400 mm 
Munkalap (H x M) 1220 x 770 mm 
Súly 155 Kg 

 
Elektromos adatok 

Feszültség 115 ÷ 230 V 
Frekvencia 50 ÷ 60 Hz 
Névleges fogyasztás 0,8 kW 

Környezeti körülmények Hőmérséklet 15 ÷ 30  °C 
Páratartalom 70% max 

 
 

Belső összetétel 

Reagens állomások 28 (egyenként 485 ml) 
Víz állomások 5 (nyomásszabályozással és áramlás időzítéssel) 
Töltő állomások 2 
Ürítő állomások 3 
Fűtött állomások 2 (50 °C ±1 °C) 

Termelékenység  A színezési protokolltól függ (max 10 kosár, egyenkét 30 tárgylemez, különböző protokollokkal) 

Csatlakozások Töltés H₂O (Ø) 10 mm 
Ürítés H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Kimen
etek 

Elérhető USB csatlakozók 4 
Tiszta érintkező 1 

 
Figyelmeztetések és 

óvintézkedések 
 

  Besorolás  
  a termékhez 

   A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült.  

  Ajánlások    Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.p.A. és  

   az illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása 
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Az eszközre optimalizált rutin színezés 

 
        KÓD                                                                             LEÍRÁS    VÁGÁS 

06-1306F Izoparaffin   5 l  
06-10077Q Abszolút dehyol      4 x 2,5 l 
06-10070Q Dehyol 95   4 x 2,5 l 
05-06002E 

 
Mayer féle hemalum  2, 5 l  

05-10003E 
 

Alkoholos eozin 0,5%  2,5 l  
05-12011E 

 
Harris Hematoxylin Papanicolaou   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolaou EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolaou OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Papanicolaou Hematoxilin-eozin                                            Giemsa Hematoxilin-eozin 

 
                                          
 

Az eszközre optimalizált különleges színező készletek 
 

        KÓD LEÍRÁS 
04-160802/L Alciánkék pH 2.5 készlet – méret 1 liter 
04-130802/L PAS készlet – méret 1 liter  
04-163802/L Alciánkék PAS készlet – méret 1 liter  
04-111802/L Ziehl Neelsen Fite készlet – méret 1 liter  

 
 

 
                                                                                 Alciánkék        PAS 
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KÓD LEÍRÁS  M.SÉG 

40-400-256 Sakura lemeztartó adapter (20 helyes)  1 

40-400-259 Medite Coverslipper ASC720 lemeztartó adapter  1 

40-400-260 Medite Coverslipper RCM (Meisei) lemeztartó adapter  
 

1 

40-400-260 Thermo CTM6 lemeztartó adapter  
 

1 

40-400-267 Lemeztartó adapter makrometszetekhez, 5 helyes.  
(a kosárba kell helyezni). 
 
FIGYELEM: NEM KOMPATIBILIS A LEMEZTARTÓK 
HASZNÁLATÁVAL 
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40-400-263 Külső páraürítő gyűjtőcső 100 mm átmérő  1 

40-400-262 Bal falzáró panel (Csak AUS stand- alone esetén rendelje)   1 

40-130-401 Desk Tech 130 laboratóriumi pad, sima munkafelület, az AUS 
színező modellhez alkalmas  
Méretek (H x M x M): 1300 x 800 x 750 mm 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELÜLVIZSGÁLATI SZ. INDOKLÁS FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT          

001 Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak    2022.05.16. 
002 Tartozék cikkszám frissítése 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 2023. 02. 27. 
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