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AUTOMATISK FARVNING 

AUS240 Plus 
 
 

 
 
 

KODE BESKRIVELSE 
40-400-350 Automatisk farvning AUS240, med ovn 

*For enkelstående version, tilføj kode 40-400-262 
 

 In Vitro diagnose – medicinsk enhed 
IVD klasse A, reg. UE 2017/746 

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

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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Den nye automatiske farvning AUS240, er kendetegnet ved brugen af de nyeste teknologier, og er i stand til at garantere: 
 

 Nemhed ved brug 
 Fremragende farvning 
 Genproducerbare resultater 

 
Instrumentet kan skabe forskellige farvetyper:  
 Histologi (hæmatoxylin-eosin) 
 Cytologi (Papanicolaou) 
 Specialfarver (Giemsa, PAS, Alcianblå, Alcian PAS, Mucicarminio, Perls, Masson Tricromica, Ziehl Neelsen) 

FARVEFUNKTIONER 
 

Instrumentet garanterer en kontinuerlig fyldning af 30 skivekurve; den daglige produktivitet afhænger af 

farvningsprotokollerne. 10 kurve kan farves på samme tid, ved at bruge samme protokol. 

Softwaren garanterer, at de protokoller der indstilles af operatøren, bruger den hurtigste måde. 
 

Farvningen indeholder 40 skåle (485 ml hver), af forskellige typer: 
 Reagens: 28 stationer, høj resistent til korrosion, placeret på stativer 

                   med 7 positioner, nemme at fjerne, for erstatning og rensning. 
 Vask: 5 stationer med regulering af tryk og vandflow 

ind og ud. 
 Tørring: 2 ovne som kan fremstille en tvungen ventilation med en lufttemperatur på 60 °C. 
 Indlæsning: 2 stationer, med mulighed for at indlæse nye kurve når 

instrumentet er lukket 
 Downloading: 3 stationer, med mulighed for at fjerne de farvede 

kurve, når instrumentet er lukket. 
 

Omrøringen af reagensskålene er speciel og innovativ, den er fuldstændig uafhængig af den automatiske arm. 
Dette særlige omrøringssystem (kaldet "WAVING” (bølge)) gør det muligt at opnå omogenitet af farveopløsningen i skålen, hvilket 
forbedrer kvaliteten af sektionsfarvning, og sidst men ikke mindst, reducerer det mængden af bundfald der produceres i den 
daglige rutine. 

 
Innovativt er også "ANTI DRIPPING"-systemet (antidryp-systemet), som gør det muligt at bevare et renere instrument, takket være 
kurvens bevægelse (med indstillelig timing via software) for at eliminere overskydende farveopløsning. 

 
Dampfiltreringssystemet er fuldstændig integreret i instrumentet, og takket være sammensætningen af aktivt kulsyre er det i stand 
til at filtrere 100 % af de giftige molekyler, og genbruge ren og lugtfri luft. 
Derudover kan slutbrugeren beslutte at tilslutte instrumentet til et eksternt ventilationssystem for at eliminere alle dampe. 

 
Takket være det integrerede UPS-system, er funktionaliteten af computerens CPU garanteret i 30 minutter, så i tilfælde af problemer 
med elektrisk tilføring når instrumentet er tændt, kan det fortsætte protokollen fra det sidste trin, der blev udført. 
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Farvemaskinen giver mulighed for at optage 18 programmer, med mere end 100 trin hver, med 
mulighed for at indstille nedsænkningstiden fra 1" til 99'59" (med 1" diskretion), så den kan opfylde 
ethvert laboratoriebehov. 

 
Instrumentindstillingen realiseres takket være en farveberøringsskærm (15"). Så det er muligt at 
overvåge farvningsprocesserne, reagensskemaet og alle parametrene i farvningsprotokollen. 

 
En anden innovativ funktion er det eksklusive "REAGENT MANAGEMENT SYSTEM” (reagens 
styringssystem), som gør det muligt at indstille det maksimale antal kurve der kan passere i en bestemt 
reagensskål, før den udskiftes, alt sammen vha. softwaren. 
Denne funktion, som operatøren kan vælge at bruge, er en kvalitetsgaranti, da den giver brugeren 
mulighed for at bestemme, hvor længe et reagens skal bruges (farvningsopløsning, vand, 
opløsningsmiddel osv..) 
Derudover er det muligt at oprette rapporter med alle farvningsprotokolparametre, udskrive dem eller 
registrere dem på en magnetisk støtte. Det er også muligt at oprette en BACKUP på en ekstern 
hukommelse via USB-porte, der er let tilgængelige.

 

Operatøren kan indstille en adgangskode (på 1 niveau), ved at garantere fortroligheden af arbejdsprotokollerne. 
 

Standardudstyr 
 

KODE BESKRIVELSE MÆNGDE 
40-400-266 Vandskål (485 ml) 5 
40-400-264 Reagensskål (485 ml) 33 
40-400-265 Skivekurv (kapacitet til 30 skiver) 10 
40-400-253 Aktivt kulfilter (filterets livscyklus er 90 dage) 1 
40-400-261 Strømforsyningskabel 1 

 
AUS240 tekniske funktioner 

 
 

Dimensioner og vægt 

Dimensioner (l x h x b) 1220 x 780 x 770 mm 
Skærm (I) + 400 mm 
Arbejdsbord (l x b) 1220 x 770 mm 
Vægt 155 Kg 

 
Elektriske data 

Strømforsyning 115 ÷ 230 V 
Frekvens 50 ÷ 60 Hz 
Elektrisk strøm 0,8 kW 

Miljøbetingelser Temperatur 15 ÷ 30 °C 
Fugtighed 70 % maks. 

 
 

Intern sammensætning 

Reagensstationer 28 (485 ml kapacitet hver) 
Vaskestationer 5 (med flow - og trykstyring) 
Indlæsningsstationer 2 
Exit-stationer 3 
Opvarmede stationer 2 (50 °C ±1 °C) 

Produktivitet  Afhænger af protokollen (maks. 10 kurve med 30 skiver i hver, med forskellige protokoller) 

Tilslutninger Indlæsningsrør H₂O (Ø) 10 mm 
Udledningsrør H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Exit USB-porte 4 
Ledig kontakt 1 

 
 
 
  

Advarsel og forholdsregler 
 

   Produktklassificering    Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle.   

  Anbefalinger 
   I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer  

   Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder 
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Farveoptimeret fod til instrumentet  
 

        KODE                                                                             BESKRIVELSE    VOL. 
06-1306F Isoparaffin 5 l  

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

 
Mayer hæmatoxylin  2, 5 l  

05-10003E 
 

Eosin alkohol 0,5 %  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolaou Hematoxylin ifølge Harris   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolaou EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolaou OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ematotoxilin-Eosin                          Ematoxilin-Eosin                                Papanicolaou                                                Giemsa 

 
 
                                                     

Special farvesæt 
 

        KODE BESKRIVELSE 
04-160802/L Sæt med alcianblå pH 2,5 – 1.000 ml 
04-130802/L Sæt PAS – 1.000 ml 
04-163802/L Sæt med alcian PAS – 1.000 ml 
04-111802/L Sæt Ziehl Neelsen Fite – 1.000 ml 

 
 

 
                                                                                 Alcianblå                                            PAS 
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KODE BESKRIVELSE  MÆNGDE 

40-400-256 Adapter til sakura skivekurve (20 skivers kapacitet)  1 

40-400-259 Adapter til Medite dækglas ASC720 skivekurve  

 
1 

40-400-260 Adapter til Medite dækglas ASCRCM (Meisei) skivekurve  
 

1 

40-400-260 Adapter til Thermo CTM6 skivekurve  
 

1 

40-400-263 Opsamler til ekstern fordampningsdræn (Ø 100 mm)  1 
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40-130-401 Desk Tech 130 – laboratoriebænk, jævnt arbejdsbord passende 

til automatisk farvemaskine AUS 
 1 

40-400-262 Venstre lukkepanel til væg (kun for enkeltstående AUS)  1 

40-400-267 Makrosektion skiveadapter, 5 placeringer (skal indsættes i 
kurven). 
 
OBS: IKKE KOMPATIBEL MED CVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION nr. ÅRSAG REVISIONSDATO          

001 Justering af bestemmelse UE 2017/746 - IVDR    16/05/2022 
002 Opdatering af tilbehørsdelenummer 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27/02/2023 
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