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AUTOMATISCHE KLEURMACHINE 

AUS240 Plus 
 
 

 
 
 

CODE BESCHRIJVIN
 40-400-350 Automatische kleurmachine AUS240, met oven 

*Voor de stand-alone-versie, voeg code 40-400-262 toe 
 

 In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel 
IVD Klasse A, verord. (EU) 2017/746 

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

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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De nieuwe automatische kleurmachine AUS240, gekenmerkt door het gebruik van de meest recente technologieën, kan het volgende 
waarborgen: 
 

 Gebruiksgemak 
 Briljante kleuring 
 Reproduceerbare resultaten 

 
Het instrument kan verschillende soorten kleuren creëren:  
 Histologie (Hematoxyline-eosine) 
 Cytologie (Papanicolaou) 
 Speciale kleuren (Giemsa, PAS, Alciaanblauw, Alciaan PAS, Mucicarminio, Perls, Masson Trichromie, Ziehl Neelsen) 

KENMERKEN VAN DE KLEURMACHINE 
 

Het instrument garandeert het continu laden van rekken met 30 glaasjes; de dagelijkse productiviteit is afhankelijk van de 

kleuringsprotocollen. Er kunnen gelijktijdig 10 rekken worden gekleurd met hetzelfde protocol. 

De software garandeert dat de door de gebruiker ingestelde protocollen op de snelste manier worden uitgevoerd. 
 

De kleurmachine bevat 40 stations (485 ml elk), van verschillende types: 
 Reagentia: 28 stations, met hoge corrosiebestendigheid, geplaatst op racks 

                   met 7 posities, eenvoudig te verwijderen voor vervanging en reiniging. 
 Spoelen: 5 stations met regeling van druk en waterstroming, 

inkomend en uitgaand. 
 Drogen: 2 ovens die geforceerde ventilatie met lucht op 60°C kunnen produceren. 
 Laden: 2 stations, met de mogelijkheid om nieuwe rekken te laden wanneer het 

apparaat gesloten is 
 Downloaden: 3 stations, met de mogelijkheid om de gekleurde 

rekken te verwijderen wanneer het instrument gesloten is. 
 

Het schudden van de reagensbakjes is bijzonder en innovatief, volledig onafhankelijk van de automatische arm. 
Dit specifieke schudsysteem (ook wel ‘WAVING’ genoemd) maakt homogeniteit van de kleuroplossing in het bakje mogelijk, 
waardoor de kwaliteit van de kleuring van de coupes wordt verbeterd en er, niet in de laatste plaats, minder precipitaat wordt 
veroorzaakt tijdens de dagelijkse routine. 

 
Innovatief is ook het “ANTI-DRUPPELSYSTEEM” waarmee het apparaat schoner blijft dankzij de beweging (met instelbare timing via 
software) van het rek om het teveel aan kleuroplossing te elimineren. 

 
Het dampfiltersysteem is volledig geïntegreerd in het instrument en dankzij de samenstelling van actieve koolstof kan het 100% van 
de toxische moleculen uitfilteren en schone en geurloze lucht recyclen. 
Bovendien kan de eindgebruiker besluiten het instrument aan te sluiten op een extern ventilatiesysteem om alle dampen te elimineren. 

 
Dankzij het geïntegreerde UPS-systeem wordt werking van de CPU van de computer gegarandeerd gedurende 30 minuten, zodat 
het protocol bij problemen met de elektrische voeding terwijl het apparaat ingeschakeld is kan worden voortgezet vanaf de laatste 
stap die werd uitgevoerd. 
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De kleurmachine maakt het mogelijk om 18 programma's op te nemen, met elk meer dan 100 stappen, 
met de mogelijkheid om de onderdompeltijd in te stellen van 1 sec. tot 99 minuten en 59 sec. (in 
stappen van 1 sec. ), zodat aan de behoeften van elk laboratorium kan worden voldaan. 

 
Het apparaat wordt ingesteld via een kleurentouchscreen (15 inch). Het is dus mogelijk om de 
kleuringsprocessen, het reagensschema en alle parameters van het kleuringsprotocol te bewaken. 

 
Een andere innovatieve functie is het exclusieve “REAGENSMANAGEMENTSYSTEEM”, waarmee via de 
software het maximale aantal rekken kan worden ingesteld dat door een bepaalde reagensbak mag 
passeren voordat het wordt vervangen. 
Deze functie, die al dan niet door de gebruiker kan worden benut, is een kwaliteitswaarborg omdat de 
gebruiker kan beslissen hoe lang een reagens (kleuroplossing, water, oplosmiddel, enz.) moet worden 
gebruikt 
Bovendien is het mogelijk om verslagen te maken met alle kleurprotocolparameters, deze af te 
drukken of op magnetische dragers te registreren. Het is ook mogelijk om een BACK-UP te maken op 
een extern geheugen, via gemakkelijk toegankelijke USB-poorten.

 

De gebruiker kan een wachtwoord instellen (op 1 niveau) om te waarborgen dat er niet kan worden geknoeid met de werkprotocollen. 
 

Standaarduitrusting 
 

CODE BESCHRIJVIN
 

AANTAL 
40-400-266 Bakje voor kraanwater (485 ml) 5 
40-400-264 Reagensbakje (485 ml) 33 
40-400-265 Rek voor glaasjes (capaciteit 30 glaasjes) 10 
40-400-253 Actieve-koolstoffilter (levensduur filter 90 dagen) 1 
40-400-261 Netsnoer 1 

 
Technische kenmerken van de AUS240 

 

Afmetingen en gewicht 

Afmetingen (l x h x d) 1220 x 780 x 770 mm 
Monitor (l) + 400 mm 
Werkblad (l x d) 1220 x 770 mm 
Gewicht 155 kg 

 
Elektrische gegevens 

Netvoeding 115 ÷ 230 V 
Frequentie 50 ÷ 60 Hz 
Elektrische voeding 0,8 kW 

Omgevingsomstandigheden Temperatuur 15 ÷ 30 °C 
Vochtigheid Max. 70% 

 
 

Interne samenstelling 

Reagentia-stations 28 (elk met een inhoud van 485 ml) 
Spoelstations 5 (met debiet- en drukregelaar) 
Laadstations 2 
Uitvoerstations 3 
Verwarmde stations 2 (50°C ±1°C) 

Productiviteit  Afhankelijk van het protocol (max. 10 rekken, met elk 30 glaasjes, met verschillende protocollen) 

Aansluitingen H₂O-vulleiding (Ø) 10 mm 
H₂O-afvoerleiding (Ø) 18 mm (¾”) 

Uitg
ang

 

USB-poorten 4 
Potentiaalvrij contact 1 

 
 
 
  

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

 

   Productclassificatie    Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de 
   

  Aanbevelingen 
   Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A  

   en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
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Geoptimaliseerde kleuringen voor het instrument  
 

        CODE                                                                             BESCHRIJVING    VOL. 
06-1306F Isoparaffine 5 l  

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

 
Hematoxyline van Mayer  2, 5 l  

05-10003E 
 

Alcoholhoudende eosine 0,5%  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolaou hematoxyline 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Hematoxiline-eosine                          Hematoxiline-eosine                                Papanicolaou                                                Giemsa 

 
 
                                                     

Speciale kleuringskit 
 

        CODE BESCHRIJVING 
04-160802/L Kit Alciaanblauw pH 2,5 – 1000 ml 
04-130802/L Kit PAS – 1000 ml 
04-163802/L Kit Alciaan PAS – 1000 ml 
04-111802/L Kit Ziehl Neelsen Fite – 1000 ml 

 
 

 
                                                                                 Alciaanblauw                                            PAS 

 
 
 
 
 

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


5 

Informatieblad 

Datum van uitgifte 27/02/2023 
Rev. 002 

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

Telefoon +39 02.21.27.13.1 - Fax Italië +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 
02.21.54.155 

     

 

 

 
CODE BESCHRIJVING  AANTAL 

40-400-256 Adapter voor Sakura-rekken voor glaasjes (capaciteit 20 
glaasjes) 

 1 

40-400-259 Adapter voor glaasjesrekken Medite afdekautomaat ASC720  

 
1 

40-400-260 Adapter voor glaasjesrekken Medite afdekautomaat RCM 
(Meisei) 

 
 

1 

40-400-260 Adapter voor glaasjesrekken Thermo CTM6  
 

1 

40-400-263 Collector voor extern dampafvoer (Ø 100 mm)  1 

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


6 

Informatieblad 

Datum van uitgifte 27/02/2023 
Rev. 002 

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

Telefoon +39 02.21.27.13.1 - Fax Italië +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 
02.21.54.155 

     

 

 

 
40-130-401 Desk Tech 130 - Laboratoriumtafel, glad werkblad geschikt voor 

automatische kleurmachine AUS 
 1 

40-400-262 Afsluitpaneel voor linkerwand (alleen te bestellen voor stand-
alone AUS) 

 1 

40-400-267 Adapter voor glaasjes voor macrocoupes, 5 plaatsen (voor 
plaatsing in het rek). 
 
LET OP: NIET COMPATIBEL MET CVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIE Nr. REDEN REVISIEDATUM          

001 Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR    16/05/2022 
002 Accessoire onderdeelnummer update 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27/02/2023 
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