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AUTOMATINIS DAŽYMO APARATAS 

AUS240 Plus 
 
 

 
 
 

KODAS APRAŠAS 
40-400-350 Automatinis dažymo aparatas AUS240, su krosnele 

*Jeigu reikia stacionarios versijos, pridėkite kodą 40-400-262 
 

 In vitro diagnostika. Medicinos priemonė 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 

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

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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Naujas automatinis dažymo aparatas AUS240, kuriam naudojamos naujausios technologijos, gali užtikrinti: 
 

 paprastą vartojimą; 
 puikų dažymąsi; 
 atkuriamus rezultatus. 

 
Aparatą galima naudoti dviejų skirtingų rūšių dažymui:  
 histologiniam (hematoksilinu ir eozinu) 
 citologiniam (pagal Papanicolaou) 
 specialiaisiais dažikliais (pagal Giemsa, PAS, alciano mėliu, alcianu ir PAS, mucikarminu, pagal Perlsą, trispalviu pagal Massoną, 

pagal Ziehlą ir Neelseną) 

DAŽYMO APARATO SAVYBĖS 
 

Aparatas garantuoja nuolatinę 30 objektinių stiklelių krepšelių įkrovą; dienos našumas priklauso nuo dažymo protokolų. 

10 krepšelių galima dažyti vienu metu naudojant tą patį protokolą. 

Programinė įranga užtikrina, kad operatoriaus nustatytas protokolas bus įvykdytas greičiausiu būdu. 
 

Dažymo aparate yra 40 indų (kiekvieno tūris: 485 ml). Indų tipai: 
 Reagentai: 28 stotys, atsparios korozijai, padėtos ant stovelių 

                   su 7 padėtimis, paprasta išimti, jeigu reikia pakeisti arba išvalyti. 
 Plovimas: 5 stotys; reguliuojamas slėgis ir vandens srautas 

(įtekantis ir ištekantis). 
 Džiovinimas: 2 krosnelės, galinčios generuoti priverstinę ventiliaciją 60 °C oru. 
 Įdėjimas: 2 stotys, galima įdėti naujus krepšelius, kai 

aparatas uždarytas 
 Perkėlimas: 3 stotys; galimybė pašalinti nudažytus 

krepšelius, kai aparatas uždarytas. 
 

Reagentų indų turinys maišomas kruopščiai ir inovatyviai, maišymo sistema visiškai nepriklausoma nuo automatinės svirties. 
Ši ypatinga maišymo sistema (vadinama „bangavimu“) leidžia sudaryti vienalytį dažymo tirpalą inde, pagerina pjūvių dažymo kokybę 
ir sumažina nuosėdų susidarymą kasdienio darbo metu. 

 
Inovatyvi yra ir apsaugos nuo lašėjimo sistema, kuri suteikia galimybę apsaugoti aparatą nuo nešvarumu: krepšelis perkeliamas 
(pagal programinėje įrangoje nustatomą laiko planą), kad neprisikauptų per daug dažymo tirpalo. 

 
Garų filtravimo sistema visiškai integruota į aparatą ir dėl aktyvintosios anglies sudėties gali išfiltruoti 100 % toksinių molekulių bei 
išleisti švarų ir bekvapį orą. 
Be to, galutinis naudotojas gali prijungti aparatą prie išorinės ventiliacijos sistemos, kad pasišalintų visi kvapai. 

 
Integruota nepertraukiamo maitinimo (UPS) sistema garantuoja, kad kompiuterio pagrindinė plokštė (CPU) veiks 30 minučių, tad 
sutrikus elektros tiekimui, jeigu aparatas įjungtas, jis gali baigti vykdyti protokolą nuo paskutinio veiksmo, kuris buvo atliktas. 
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Į dažymo aparatą galima įrašyti 18 programų, kurių kiekvieną sudaro daugiau kaip 100 veiksmų, o 
įmerkimo trukmę galima nustatyti nuo 1 iki 99’59” (1” tikslumu), tad taip gali būti patenkinti kiekvienos 
laboratorijos poreikiai. 

 
Aparato parametrai nustatomi spalvotu jutikliniu ekranu (15"). Jame galima stebėti dažymo procesą, 
reagentų schemą ir visus dažymo protokolo parametrus. 

 
Dar viena naujoviška funkcija yra ypatinga REAGENTŲ VALDYMO SISTEMA, kuria per programinę įrangą 
nustatoma, kiek daugiausia krepšelių galima apdoroti naudojant atitinkamą reagento indą prieš 
keitimą. 
Šią funkciją operatorius gali įjungti arba išjungti, tai kokybės garantija, leidžianti operatoriui nuspręsti, 
kurį laiką bus naudojamas reagentas (dažymo tirpalas, vanduo, tirpiklis ir pan.). 
Be to galima sukurti ataskaitas su visais protokolo parametrais, jas atspausdinti arba įrašyti į magnetinę 
laikmeną. Taip pat galima įrašyti atsarginę duomenų kopiją išoriniame diske per lengvai pasiekiamą 
USB prievadą.

 

Operatorius gali nustatyti slaptažodį (1 lygio) ir taip užtikrinti darbinių protokolų saugumą. 
 

Standartinė įranga 
 

KODAS APRAŠAS KIEKIS 
40-400-266 Vandentiekio vandens indas (485 ml) 5 
40-400-264 Reagento indas (485 ml) 33 
40-400-265 Objektinių stiklelių krepšelis (telpa 30 stiklelių) 10 
40-400-253 Aktyvintosios anglies filtras (filtro naudojimo ciklas – 90 parų) 1 
40-400-261 Maitinimo šaltinio laidas 1 

 
AUS240 techninės savybės 

 
 

Matmenys ir masė 

Matmenys (I x A x P) 1220 × 780 × 770 mm 
Monitorius (I) +400 mm 
Darbastalis (I x P) 1220 x 770 mm 
Masė 155 kg 

 
Elektros įvado duomenys 

Maitinimo šaltinis 115 ÷ 230 
Dažnis 50 ÷ 60 Hz 
Elektros energija 0,8 kW 

Aplinkos sąlygos Temperatūra 15 ÷ 30 °C 
Drėgnis maks. 70 % 

 
 

Sudėtis 

Reagentų stotys 28 (po 485 ml talpos) 
Plovimo stotys 5 (be srauto ir slėgio regulatorius) 
Įkrovimo stotys 2 
Išėjos stotys 3 
Šildomos stotys 2 (50 °C (±1°C)) 

Našumas  Priklauso nuo protokolo (maks. 10 krepšelių su 30 objektinių stiklelių kiekviename, su įvairiais 
 

Jungtys Įdėjimo mėgintuvėlis, H₂O 
 

10 mm 
Išmetimo vamzdis, H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Išėj
a 

USB prievadai 4 
Laisvas kontaktas 1 

 
 
 
  

Įspėjimai ir atsargumo 
priemonės 

 

   Gaminio klasifikacija    Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje.   

  Rekomendacijos 
   Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę  

   „Bio-Optica Milano S.p.A“ kompetentingas institucijas 
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Dažymas, optimaliai pritaikytas įrenginiui  
 

        KODAS                                                                             APRAŠAS    TŪRIS 
06-1306F Izoparafinas 5 l  

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

 
Mayerio hematoksilinas  2,5 l  

05-10003E 
 

Alkoholinis eozino tirpalas, 0,5 %  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolaou hematoksilinas pagal Harrisą   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolaou EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolaou OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Hematotoksilinas ir eozinas Hematoksilinas ir eozinas Papanicolaou Giemsa 

 
 
                                                     

Specialusis dažymo rinkinys 
 

        KODAS APRAŠAS 
04-160802/L Alciano mėlio pH 2,5 rinkinys – 1000 ml 
04-130802/L PAS rinkinys – 1000 ml 
04-163802/L Alciano PAS rinkinys – 1000 ml 
04-111802/L Ziehlo, Neelseno ir Fite rinkinys – 1000 ml 

 
 

 
                                                                                 Alciano mėlis PAS 
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KODAS APRAŠAS  KIEKIS 

40-400-256 Adapteris „Sakura“ stiklelių krepšeliui (telpa 20 stiklelių)  1 

40-400-259 Adapteris „Medite“ dengimo įrenginio ASC720 objektinių stiklelių 
krepšeliams 

 

 
1 

40-400-260 Adapteris „Medite“ dengimo įrenginio RCM (Meisei) objektinių 
stiklelių krepšeliams 

 
 

1 

40-400-260 Adapteris „Thermo CTM6“ objektinių stiklelių krepšeliams  
 

1 

40-400-263 Išorinių garų nuleidimo kolektorius (Ø 100 mm)  1 
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40-130-401 „Desk Tech 130“ – laboratorinis darbastalis su lygiu paviršiumi, 

tinkamu automatiniam dažymo aparatui AUS 
 1 

40-400-262 Kairiosios sienelės dengiamoji plokštė (užsakykite, tik jeigu AUS 
stovės atskirai) 

 1 

40-400-267 Makropjūvių objektinio stiklelio adapteris, 5 vietoms (įstatomas įdėtas 
į krepšelį). 
 
DĖMESIO: NESUDERINAMA SU CVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDAKCIJOS NR. PRIEŽASTIS PERŽIŪROS DATA          

001 Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR    2022-16-05 
002 Priedo dalies numerio atnaujinimas 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 2023-27-02 
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