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АВТОМАТИЧЕН ОЦВЕТИТЕЛЕН АПАРАТ 

AUS240 Plus 
 
 

 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ 
40-400-350 Автоматичен оцветителен апарат AUS240, с фурна 

* За самостоятелна версия, посочете код 40-400-262 
 

 IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 

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

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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Новият автоматичен оцветителен апарат AUS240 използва най-съвременни технологии и гарантира: 
 

 лесна употреба 
 идеално оцветяване 
 възпроизводимост на резултатите 

 
Способен е да създава различни типове цветове:  
 за хистология (хематоксилин-еозин) 
 за цитология (Папаниколау) 
 специални цветове (Гимза, PAS, алцианово синьо, алцианово синьо-PAS, муцикармин, Перлс, трихромни по 

Масон, Цил – Нилсен) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОЦВЕТИТЕЛНИЯ АПАРАТ 
 

Апаратът позволява последователно зареждане на кошници с капацитет 30 предметни стъкла; ежедневната 

производителност зависи от протоколите за оцветяване. Възможно е оцветяване на 10 кошници едновременно, 

използвайки един и същи протокол. 

Софтуерът гарантира, че зададените от оператора протоколи се изпълняват по най-бързия начин. 
 

В оцветителния апарат има 40 вани (всяка по 485 ml) с различно приложение: 
 За реагенти: 28 вани с висока корозионна устойчивост, поставени в 

държачи с по 7 места, лесни за изваждане, смяна и почистване. 
 За промиване: 5 вани с регулиране на налягането и дебита на водния 

поток, входящ и изходящ. 
 За сушене: 2 фурни, осигуряващи вентилация с въздух при 60°C. 
 За зареждане: 2 вани с възможност за зареждане на нови кошници, 

когато апаратът е затворен. 
 За изваждане: 3 вани с възможност за изваждане на кошниците с 

оцветените предметни стъкла, когато апаратът е затворен. 
 

Разклащането на ваните с реагенти е уникално и иновативно и е напълно независимо от автоматичния апарат. 
Уникалната система за разклащане („waving“) позволява да се постигне хомогенност на оцветяващия разтвор във ваните, 
което подобрява качеството на оцветяване на срезовете и, не на последно място, намалява количеството утайка по време 
на процедурите. 

 
Иновативна е и системата „против прокапване“ („anti dripping“), която позволява апаратът да се поддържа по-чист 
благодарение на движението (с възможност за настройка на времето чрез софтуера) на кошницата с цел елиминиране на 
излишния оцветяващ разтвор. 

 
Апаратът има вградена система за филтриране на изпаренията, която използва активен въглен и е способна да филтрира 
100% от токсичните молекули, изпускайки чист въздух без мирис. 
Ако желае, потребителят може да свърже апарата към външна вентилационна система, за да елиминира всички изпарения. 

 
Вградената UPS система (непрекъсваемо захранване) гарантира 30 минути непрекъсната работа компютърния процесор, 
така че ако възникне проблем с електрозахранването, докато апаратът е включен, изпълнението на протокола може да 
продължи от последната изпълнявана стъпка. 
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Оцветителният апарат позволява записване на 18 програми, всяка с повече от 100 стъпки, и с 
възможност за настройка на времето за потапяне от 1 секунда до 99:59 минути (със стъпка 1 
секунда) в зависимост от нуждите на съответната лаборатория. 

 
Настройката на апарата се извършва чрез цветен сензорен екран (15-инчов). Това позволява да 
се наблюдават процесите на оцветяване, схемата за прилагане на реагентите и всички 
параметри на протокола за оцветяване. 

 
Друга иновативна характеристика е ексклузивната „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАГЕНТИТЕ“, 
която позволява настройка чрез софтуера на максималният брой кошници, които могат да минат 
през дадена вана с реагент, преди той да бъде сменен. 
Тази функция, която операторът може да използва или не, е гаранция за качество, тъй като 
позволява на потребителя да прецени колко дълго да използва даден реагент (оцветяващ 
разтвор, вода, разтворител и т.н.) 
Също така операторът може да изготвя отчети с всички параметри на протокола за оцветяване и 
да ги отпечатва или записва на магнитен носител. Може да създаде и резервно копие на външна 
памет чрез лесно достъпните USB портове.

 

Операторът може да зададе парола (на 1 ниво), за да гарантира поверителността на работните протоколи. 
 

Стандартно оборудване 
 

КОД ОПИСАНИЕ БР. 
40-400-266 Вана за чешмяна вода (485 ml) 5 
40-400-264 Вана за реагент (485 ml) 33 
40-400-265 Кошница за предметни стъкла (с капацитет 30 стъкла) 10 
40-400-253 Филтър с активен въглен (живот на филтъра 90 дни) 1 
40-400-261 Захранващ кабел 1 

 
Технически характеристики на AUS240 

 

Размери и тегло 

Размери (Ш x Д x В) 1220 x 780 x 770 mm 
Монитор (l) + 400 mm 
Работен плот (Ш x Д) 1220 x 770 mm 
Тегло 155 kg 

 
Електротехнически данни 

Захранване 115 ÷ 230 V 
Честота 50 ÷ 60 Hz 
Електрическа мощност 0,8 kW 

Условия на околната среда Температура 15 ÷ 30°C 
Влажност 70% макс. 

 
 
Вътрешна структура 

Вани за реагенти 28 (всяка с капацитет 485 ml) 
Вани за промиване 5 (с регулиране на дебита и налягането) 
Вани за зареждане 2 
Вани за изваждане 3 
Вани с подгряване 2 (50°C ± 1°C) 

Производителност  Зависи от протокола (макс. 10 кошници, по 30 предметни стъкла във всяка, с различни 
 

Връзки Входна тръба за H₂O (Ø) 10 mm 
Изходна тръба за H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Изходи USB портове 4 
Свободен контакт 1 

 
 
 
  

Предупреждения и 
предпазни мерки 

   Класификация на 
 

   Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от медицински 
   

  Препоръки 
   В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да информирате  

   Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 
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Оцветяване, оптимизирано за апарата  
 

        КОД                                                                             ОПИСАНИЕ    ОБЕМ 
06-1306F Изопарафин 5 L  

06-10077Q Дехиол, абсолютен     4 x 2,5 L 
06-10070Q Дехиол 95   4 x 2,5 L 
05-06002E 

 
Хематоксилин по Майер  2,5 L  

05-10003E 
 

Еозин, спиртен разтвор 0,5%  2,5 L  
05-12011E 

 
Папаниколау хематоксилин на Харис   2,5 L  

05-12019E 
 

Папаниколау EA50 2,5 L 
05-12013E 

 
Папаниколау OG6 2,5 L  

05-12005/L Гимза 1 L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Хематоксилин-еозин                          Хематоксилин-еозин                                Папаниколау                                                Гимза 

 
 
                                                     

Специален набор за оцветяване 
 

        КОД ОПИСАНИЕ 
04-160802/L Набор алцианово синьо pH 2,5 – 1000 ml 
04-130802/L Набор PAS – 1000 ml 
04-163802/L Набор алцианово синьо-PAS – 1000 ml 
04-111802/L Набор Цил – Нилсен – Фит – 1000 ml 

 
 

 
                                                                                 Алцианово синьо                                            PAS 
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КОД ОПИСАНИЕ  БР. 

40-400-256 Адаптер за кошници за предметни стъкла Sakura (с 
капацитет 20 стъкла) 

 1 

40-400-259 Адаптер за кошници за предметни стъкла за апарата за 
поставяне на покривни стъкла Medite ASC720 

 

 
1 

40-400-260 Адаптер за кошници за предметни стъкла за апарата за 
поставяне на покривни стъкла Medite RCM (Meisei) 

 
 

1 

40-400-260 Адаптер за кошници за предметни стъкла за Thermo CTM6  
 

1 

40-400-263 Колектор за отвеждане на изпаренията навън (Ø 100 mm)  1 
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40-130-401 Desk Tech 130 – лабораторна маса с гладък работен плот, 

подходяща за автоматичен оцветителен апарат AUS 
 1 

40-400-262 Затварящ панел отляво (с поръчка, само за самостоятелен 
апарат AUS) 

 1 

40-400-267 Адаптер за големи предметни стъкла, 5 места (за поставяне 
в кошницата) 
 
ВНИМАНИЕ: НЕ Е СЪВМЕСТИМ СЪС CVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 

001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро 
  

16.5.2022 г. 
002 Актуализация на номера на аксесоара 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27.2.2023 r. 
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