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   SISTEMA COLORADOR AUTOMÁTICO 

AUS240 Plus 
 

 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
40-400-350 Sistema colorador automático AUS240 com estações aquecidas 
40-400-262 Painel de fechamento parede esq (encomende apenas em caso de AUS autónomo) 

* Caso o instrumento seja instalado na versão autónoma, adicione o código 40-400-262 
 
 

 Dispositivo médico – diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 

 Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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A nova estação robotizada para a coloração das lâminas modelo AUS240, caraterizada pela utilização das mais recentes tecnologias, 
é capaz de garantir: 
 Facilidade de utilização 
 Corantes brilhantes 
 Resultados reproduzíveis 

 
O instrumento é capaz de realizar diferentes tipos de corantes: 
 Corantes de rotina para histologia (Hematoxilina-Eosina) 
 Corantes de rotina para citologia (Papanicolau) 
 Corantes especiais (Giemsa, PAS, Azul Alciano, PAS Alciano, Mucicarmim, Perls, Masson Tricrómica, Ziehl Neelsen) 

 
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO 

 
O AUS240 garante o carregamento contínuo do cesto porta-lâminas de 30 posições e a produtividade diária é variável consoante o 
protocolo do corante. 
 
Gestão simultânea de até 10 cestos, utilizando o mesmo protocolo de trabalho. 
O software do sistema colorador gere no modo aleatório a movimentação dos cestos, garantindo sempre que os tempos 
configurados pelo operador são respeitados, realizando o menor percurso possível. 

 
O sistema colorador contém 40 estações no total de 485 ml cada, divididas conforme se segue: 

 Reagentes: 28 estações, com elevada resistência à corrosão, 
montadas em racks de 7 posições, facilmente extraíveis, para as 
operações de substituição 
(abastecimento, limpeza) 
 Lavagem: 5 estações com regulação da pressão e do fluxo de água à 
entrada e à saída 
 Secagem: 2 estações capazes de gerar uma ventilação forçada com ar 
a 60°C (± 1°C) geridas por microprocessador eletrónico 
 Carga: 2 estações, com possibilidade de inserir novos cestos de 
instrumento fechado 
 Descarga: 3 estações, com possibilidade de descarregar os cestos 
trabalhados de instrumento fechado 

 
A máquina oferece a possibilidade de agitação dos cestos com um movimento particular e inovador, ou totalmente independente 
do braço de movimentação! 
Este movimento particular (denominado “WAVING”) permite a obtenção de uma homogeneidade perfeita do corante no interior 
da tina, melhorando sensivelmente a qualidade de coloração da secção e, por último mas igualmente importante, minimizando de 
forma sensível os depósitos de pigmento que inevitavelmente aparecerão durante a normal operação quotidiana. 

 
Inovador é também o sistema “ANTI DRIPPING” que permite a obtenção de um instrumento mais limpo. 
De facto, o movimento (com tempo configurável através do software) que o cesto faz para se libertar completamente do excesso 
de corante é extremamente preciso, e garante um escorrimento quase total. 
O sistema de filtragem de vapores vem completamente integrado na máquina e, graças à composição precisa dos seus carbonos 
ativados, é capaz de filtrar 100% das moléculas nocivas, reciclando ar puro e inodoro. 
A critério do utilizador final, o instrumento oferece ainda a oportunidade de poder ser ligado a um sistema de ventilação exterior, 
de forma a permitir que todos os vapores possam ser expulsos. 

 
É ainda garantido o funcionamento da CPU do computador durante 30 minutos graças ao sistema UPS interior e integrado de forma 
a que, caso surjam problemas relacionados com a alimentação ou a inicialização, a máquina saiba exatamente onde retomar o 
procedimento de coloração. 
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O sistema colorador permite memorizar 18 programas, dando a possibilidade de configurar mais de 
100 passos de coloração cada um, com a possibilidade de configurar o tempo de submersão de 1” a 
99’59” (em incrementos de 1”) e, por conseguinte, não limitando as necessidades específicas de cada 
laboratório. 
A gestão do instrumento é feita através de um monitor a cores tátil de 15", com o qual é possível ver 
graficamente o estado de avanço do protocolo(s) de trabalho, o esquema dos banhos de processo e 
todos os parâmetros relativos à coloração(ões) em curso. 

 
O exclusivo sistema“REAGENT MANAGEMENT SYSTEM” é inovador, permitindo configurar através do 
software, de forma extremamente precisa, o número de cestos que deverão passar no reagente, antes 
de o mesmo ter de ser substituído. 
Esta funcionalidade, a critério exclusivo do operador, é uma total garantia de qualidade pois dá a quem 
configurar o protocolo a liberdade de decidir quantas vezes usar um reagente (quer seja um corante, 
água, agente clarificante, etc.). 

É possível criar relatórios que contêm todos os parâmetros do protocolo da coloração, podendo estes ser imprimidos e guardados no 
suporte magnético, e ainda criar uma CÓPIA DE SEGURANÇA numa memória externa, através das portas USB disponíveis e de fácil 
acesso.O operador poderá configurar uma palavra-passe (de 1 nível), garantindo a inviolabilidade dos protocolos de trabalho. 
 

Equipamento padrão 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUA
 40-400-266 Tina para água corrente (485 ml) 5 

40-400-264 Tina para reagentes (485 ml) 33 
40-400-265 Cesto porta-lâminas (capacidade 30 lâminas) 8 
40-400-253 Filtros de carvão ativado (a substituir a cada 90 dias) 1 
40-400-261 Cabo de alimentação 1 

 

Especificações do sistema colorador AUS240 
 

 

Dimensões e peso 

Dimensões (C x A x P) 1220 x 780 x 770 mm 
Monitor (C) + 400 mm 
Plano de trabalho (C x P) 1220 x 770 mm 
Peso 155 Kg 

 
Dados elétricos 

Tensão 115 ÷ 230 V 
Frequência 50 ÷ 60 Hz 
Consumo nominal 0,8 kW 

Condições ambientais Temperatura 15 ÷ 30 °C 
Humidade 70% máx 

 
 

Composição interna 

Estações para reagentes 28 (de 485 ml) 
Estações para água 5 (com regulador de pressão e temporizador do fluxo) 
Estações de carga 2 
Estações de carga 3 
Estações aquecidas 2 (50°C ±1°C) 

Produtividade  Dependendo do protocolo de coloração (máx. 10 cestos, de 30 lâminas cada um, com diferentes 
protocolos) 

Ligações Carga H₂O (Ø) 10 mm 
Descarga H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Saídas Portas USB disponíveis 4 
Contacto limpo 1 

 
Advertências e precauções 

 

  Classificação  
  do produto 

   O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para profissionais de saúde.  

  Recomendações   É recomendável, em caso de incidente grave, informar imediatamente a Bio-Optica Milano S.p.A. 
e as autoridades competentes 
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Colorações de rotina otimizadas para o instrumento 
 

        CÓDIGO                                                                             DESCRIÇÃO    CORTE 
06-1306F Isoparafina   5 l  

06-10077Q Dehyol absoluto      4 x 2,5 l 
06-10070Q Dehyol 95   4 x 2,5 l 
05-06002E 

 
Hemalum de Mayer  2, 5 l  

05-10003E 
 

Eosina alcoólica 0,5%  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolau Hematoxilina de Harris   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolau EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolau OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hematoxilina-Eosina                          Hematoxilina-Eosina                           Papanicolau                                            Giemsa 

 
                                          
 

Kit de colorações especiais otimizadas para o instrumento 
 

        CÓDIGO DESCRIÇÃO 
04-160802/L Kit Azul Alciano pH 2,5 – corte de 1 litro 
04-130802/L Kit PAS – corte de 1 litro  
04-163802/L Kit PAS Alciano – corte de 1 litro  
04-111802/L Kit Ziehl Neelsen Fite – corte de 1 litro  

 
 

 
                                                                                 Azul Alciano                                     PAS 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. 

40-400-256 Adaptador para porta-lâminas Sakura (20 casas)  1 

40-400-259 Adaptador para porta-lâminas Medite Coverslipper ASC720  1 

40-400-260 Adaptador para porta-lâminas Medite Coverslipper RCM 
(Meisei) 

 
 

1 

40-400-260 Adaptador para porta-lâminas Thermo CTM6  
 

1 

40-400-267 Adaptador para lâminas para macrossecções, 5 casas.  
(a inserir no cesto). 
 
ATENÇÃO: NÃO COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO NO SISTEMA 
PREPARADOR DE LÂMINAS 
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40-400-263 Coletor para exaustão de vapores externo diâmetro 100mm  1 

40-400-262 Painel de fechamento parede esq (encomende apenas em caso 
de AUS autónomo)  

 1 

40-130-401 Bancada laboratorial Desk Tech 130, plano de trabalho liso 
adequado ao sistema colorador modelo AUS  
Dimensões (C x A x P): 1300 x 800 x 750 mm 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°REVISÃO MOTIVAÇÃO DATA DE REVISÃO          

001 Adequação ao Regulamento UE 2017/746 - IVDR    16/05/2022 
002 Atualização do número de peça do acessório 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27/02/2023 
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