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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΩΣΗΣ 

AUS240 Plus 
 
 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
40-400-350 Αυτόματη συσκευή χρώσης AUS240, με φούρνο 

*Για την αυτόνομη έκδοση, προσθέστε τον κωδικό 40-400-262 
 

 Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro 
IVD Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 

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

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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Η νέα αυτόματη συσκευή χρώσης AUS240,, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών, είναι σε θέση να εγγυηθεί: 
 

 Ευκολία χρήσης 
 Εξαιρετική χρώση 
 Αναπαραγώγιμα αποτελέσματα 

 
Το όργανο είναι σε θέση να δημιουργεί διαφορετικούς τύπους χρώσεων:  
 Ιστολογία (Αιματοξυλίνη-ηωσίνη) 
 Κυτταρολογία (Παπανικολάου) 
 Ειδικές χρώσεις (Giemsa, PAS, Alcian Blu, Alcian PAS, Mucicarminio, Perls, Masson Tricromica, Ziehl Neelsen) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΡΏΣΗΣ 
 

Το όργανο εγγυάται τη συνεχή φόρτωση 30 καλαθιών αντικειμενοφόρων πλακών. Η ημερήσια παραγωγικότητα εξαρτάται 

από τα πρωτόκολλα χρώσης. 10 καλάθια μπορούν να υπόκεινται σε χρώση ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ίδιο 

πρωτόκολλο. 

Το λογισμικό εγγυάται τα πρωτόκολλα που ορίζει ο χειριστής, χρησιμοποιώντας τον πιο γρήγορο τρόπο. 
 

Η συσκευή χρώσης περιέχει 40 τρυβλία (485 ml το καθένα), διαφορετικών τύπων: 
 Αντιδραστήρια: 28 σταθμοί, με υψηλή αντοχή στη διάβρωση, τοποθετημένοι σε σχάρες 

                   με 7 θέσεις, που αφαιρούνται εύκολα, για αντικατάσταση και καθαρισμό. 
 Πλύση: 5 σταθμοί με ρύθμιση της πίεσης και της ροής του νερού 

μέσα και έξω.  
 Στέγνωμα: 2 φούρνοι που μπορούν να παράγουν αναγκαστικό αερισμό με αέρα στους 60 °C. 
 Φόρτωση: 2 σταθμοί, με δυνατότητα φόρτωσης νέων καλαθιών όταν το 

όργανο είναι κλειστό 
 Εκφόρτωση: 3 σταθμοί, με δυνατότητα αφαίρεσης των χρωσθέντων 

καλαθιών όταν το όργανο είναι κλειστό. 
 

Η ανάδευση των τρυβλίων αντιδραστηρίων είναι ιδιαίτερη και καινοτόμος, είναι εντελώς ανεξάρτητη από τον αυτόματο βραχίονα. 
Αυτό το ιδιαίτερο σύστημα ανάδευσης (που ονομάζεται «ΚΥΜΑΤΩΣΗ») επιτρέπει την επίτευξη ομοιογένειας του διαλύματος 
χρώσης στο εσωτερικό του τρυβλίου, βελτιώνοντας την ποιότητα της χρώσης των τομών και, τέλος, μειώνει την ποσότητα του 
ιζήματος που παράγεται κατά τον καθημερινό σύνηθες πρόγραμμα. 

 
Καινοτόμο είναι επίσης το σύστημα «ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΩΝ» που επιτρέπει τη διατήρηση ενός καθαρότερου οργάνου χάρη στην 
κίνηση (με ρυθμιζόμενο χρόνο μέσω λογισμικού) του καλαθιού, ώστε να εξαλείφεται η περίσσεια του διαλύματος χρώσης. 

 
Το σύστημα φιλτραρίσματος των ατμών είναι πλήρως ενσωματωμένο στο όργανο και, χάρη στη σύνθεση ενεργού άνθρακα, είναι 
σε θέση να φιλτράρει το 100% των τοξικών μορίων, ανακυκλώνοντας καθαρό και άοσμο αέρα. 
Επιπλέον, ο τελικός χρήστης μπορεί να αποφασίσει να συνδέσει το όργανο με ένα εξωτερικό σύστημα εξαερισμού για την εξάλειψη 
όλων των ατμών. 

 
Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα UPS, η λειτουργικότητα της CPU του υπολογιστή είναι εγγυημένη για 30 λεπτά, έτσι ώστε σε 
περίπτωση προβλημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας, από τη στιγμή που ενεργοποιείται το όργανο να μπορεί να συνεχίσει το 
πρωτόκολλο ξεκινώντας από το τελευταίο βήμα που εκτελείτο. 
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Η συσκευή χρώσης επιτρέπει την εγγραφή 18 προγραμμάτων, με περισσότερα από 100 βήματα το 
καθένα, με δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου εμβάπτισης από 1" έως 99'59" (σε προσαυξήσεις του 1"), 
ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου. 

Η ρύθμιση του οργάνου πραγματοποιείται με τη βοήθεια έγχρωμης οθόνης αφής (15"). Έτσι είναι 
δυνατή η παρακολούθηση των διαδικασιών χρώσης, του σχήματος αντιδραστηρίων και όλων των 
παραμέτρων του πρωτοκόλλου χρώσης. 

 
Ένα άλλο καινοτόμο χαρακτηριστικό είναι το αποκλειστικό «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ», 
το οποίο επιτρέπει τον καθορισμό, μέσω του λογισμικού, του μέγιστου αριθμού καλαθιών που 
μπορούν να περάσουν από ένα τρυβλίο συγκεκριμένου αντιδραστηρίου πριν από την αντικατάστασή 
του. 
Αυτή η λειτουργία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι από τον χειριστή, αποτελεί εγγύηση 
ποιότητας, καθώς αφήνει στον χρήστη την ευκαιρία να αποφασίσει για πόσο χρόνο θα χρησιμοποιήσει 
ένα αντιδραστήριο (διάλυμα χρώσης, νερό, διαλύτης, κ.λπ.). 
Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών με όλες τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου χρώσης, η 
εκτύπωσή τους ή η καταγραφή τους σε μαγνητικό μέσο. Είναι επίσης δυνατή η δημιουργία ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ σε εξωτερική μνήμη, μέσω θυρών USB εύκολα προσβάσιμων.

Ο χειριστής μπορεί να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης (σε επίπεδο 1) ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των πρωτοκόλλων 
εργασίας. 

 
Τυπικός εξοπλισμός 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ
 40-400-266 Τρυβλίο με τρεχούμενο νερό βρύσης (485 ml) 5 

40-400-264 Τρυβλίο αντιδραστηρίου (485 ml) 33 
40-400-265 Καλάθι αντικειμενοφόρων πλακών (χωρητικότητα 30 πλακών) 10 
40-400-253 Φίλτρο ενεργού άνθρακα (η διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι 90 ημέρες) 1 
40-400-261 Καλώδιο παροχής ρεύματος 1 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά AUS240 

 

Διαστάσεις και βάρος 

Διαστάσεις (Μ x Υ x Π) 1220 x 780 x 770 mm 
Μόνιτορ (Μ) + 400 mm 
Επιφάνεια εργασίας (Μ x Π) 1220 x 770 mm 
Βάρος 155 kg 

 
Ηλεκτρικά δεδομένα 

Τροφοδοσία ρεύματος 115 ÷ 230 V 
Συχνότητα 50 ÷ 60 Hz 
Ηλεκτρική ισχύς 0,8 kW 

Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία 15 ÷ 30 °C 
Υγρασία 70% μέγ. 

 
 

Εσωτερική σύνθεση 

Σταθμοί αντιδραστηρίων 28 (χωρητικότητα 485 ml ο καθένας) 
Σταθμοί πλύσης 5 (με ρυθμιστή ροής και πίεσης) 
Σταθμοί φόρτωσης 2 
Σταθμοί εξόδου 3 
Θερμαινόμενοι σταθμοί 2 (50 °C ±1 °C) 

Παραγωγικότητα  Εξαρτάται από το πρωτόκολλο (μέγιστο 10 καλάθια, με 30 αντικειμενοφόρες πλάκες το 
καθένα, με διαφορετικά πρωτόκολλα) 

Συνδέσεις Σωλήνας φόρτωσης H₂O (Ø) 10 mm 
Σωλήνας εξαγωγής H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Έξο
δος 

Θύρες USB 4 
Ελεύθερη επαφή 1 

 
 
 
  

Προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις 

 

   Ταξινόμηση προϊόντος    Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας.   

  Συστάσεις 
   Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε αμέσως την  

    Bio-Optica Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


4 

Φύλλο δεδομένων 

Ημερομηνία έκδοσης 27/02/2023  
Αναθ. 002 

 
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano 

Τηλέφωνο +39 02.21.27.13.1 - Φαξ Ιταλίας +39 02.21.53.000 - Φαξ Εξαγωγών +39 
02.21.54.155 

     

 

 

 
 

Χρώση βελτιστοποιημένη για το όργανο  
 

        ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΟΓΚΟΣ 
06-1306F Ισοπαραφίνη 5 l  

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

 
Mayer Hematoxylin  2, 5 l  

05-10003E 
 

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

 
Papanicolaou Hematoxylin of 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 

 
 
                                                     

Ειδικά κιτ χρώσης 
 

        ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
04-160802/L Kit Alcian Blu pH 2,5 – 1000 ml 
04-130802/L Kit PAS – 1000 ml 
04-163802/L Kit Alcian PAS – 1000 ml 
04-111802/L Kit Ziehl Neelsen Fite – 1000 ml 

 
 

 
                                                                                 Alcian Blu                                            PAS 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

40-400-256 Προσαρμογέας για καλάθια αντικειμενοφόρων πλακών Sakura 
(χωρητικότητα 20 πλακών) 

 1 

40-400-259 Προσαρμογέας για καλάθια αντικειμενοφόρων πλακών Medite 
Coverslipper ASC720 

 

 
1 

40-400-260 Προσαρμογέας για καλάθια αντικειμενοφόρων πλακών Medite 
Coverslipper RCM (Meisei) 

 
 

1 

40-400-260 Προσαρμογέας για καλάθια αντικειμενοφόρων πλακών Thermo 
CTM6 

 
 

1 

40-400-263 Συλλέκτης για εξωτερική αποστράγγιση υδρατμών (Ø 100mm)  1 
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40-130-401 Desk Tech 130 - Εργαστηριακός πάγκος, λεία επιφάνεια εργασίας, 

κατάλληλος για αυτόματη συσκευή χρώσης AUS 
 1 

40-400-262 Πλαίσιο κλεισίματος αριστερού τοίχου (παραγγελία μόνο για 
αυτόνομο AUS) 

 1 

40-400-267 Προσαρμογέας αντικειμενοφόρων πλακών μακροτομής, 5 θέσεων 
(για εισαγωγή στο καλάθι). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΌ ΜΕ CVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ. ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ          

001 Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR    16/05/2022 
002 Ενημέρωση αριθμού εξαρτήματος αξεσουάρ 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27/02/2023 
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