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RECEIVING TECH 130 
Szövettani szívó asztal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS EMDN 
50-130-301 Szövettani szívó asztal W02070302 

 
 

  

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
IVD az A osztályban, Reg EU 2017/746 
UDI-DI: 08034120271066 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Egyszer használatos tárolóedények fogadására tervezett szívópad a formalinban konzervált szövettani minta bejelentése közben. 
Füstelvezető rendszerrel felszerelve a tartófelületről és az első részről; előkészítéssel a füst kültéri elvezetésére. 
 

MÉRET JELLEMZŐK 
 

Befoglaló méretek mm-ben Hasznos munkavégzési méretek mm-ben 

Súly Szélesség Mélység Magasság Szélesség Mélység Szint magasság 

kb. 160 kg 1300 750 1150 1300 670 900 

 
KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK 

 
 AISI 304 rozsdamentes acélból készült csővázas önhordó szerkezet, vastagság 15/10, AISI 304 rozsdamentes acél panelek, 

vastagság 10/10 sima felületekkel és lekerekített sarkokkal (a hatályos biztonsági jogszabályoknak megfelelően).  
 Antisztatikus és csúszásgátló anyagból készült állítható támasztólábak a munkalap vízszintbe állításához. 

 
A MUNKALAP JELLEMZŐI 

 
 AISI 304 rozsdamentes acél munkalap, vastagság 10/10, hegesztés nélkül, egyetlen darabból készült. 
 A receiving tech 50-130-301 egy sima munkalapból áll a nagyobb támasztófelület biztosítására. 
 Szívótál 900x520x50 méretekkel az esetleges folyadék kifolyás összegyűjtésére, eltávolítható furatos lapokkal takarva, 

amelyek támasztófelületként szolgálnak. 
 

VEZÉRLŐPANEL 
 
Vezérlőpanel - polikarbonát soft-touch billentyűzettel és digitális kijelzővel - a munkavégzési paraméterek módosításához és 
megjelenítéséhez. 

 
 

FŐ FUNKCIÓK 
 
 Bekapcsolás főkapcsoló. 
 Fő vészkapcsoló. 
 Start/Stop kapcsolók a szívás működtetéséhez. 
 Szívósebesség beállítás. 
 Vizuális riasztás piros led és akusztikus riasztás CSIPOGÓ a szűrők telítettsége esetén. 
 Akusztikus riasztások némítógomb. 
 Működési paraméterek módosító gomb. 
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 A pad bekapcsolási és kikapcsolási programozása. 
 Szűrőcsere programozás. 
 

SZÍVÓ / SZŰRŐ RENDSZER 
 

                 Előszűrő        Szűrő          

         
 
A pad a következőkből áll: 
 
 Inverter segítségével szabályozott 2 db háromfázisú szikramentes elektromos elszívó (előre telepítve). 
 1 db szintetikus szálas előszűrő (előre telepítve) az esetleges szennyeződések visszatartása és a szűrő hatékonyságának 

javítása érdekében. 
 1 db szűrő formalinhoz alumínium-oxid granulátumban.(előre telepítve), aminek a cseréje az alsó részen történik egyszerű és 

tiszta módon. Az alumínium-oxid szűrő helyett aktívszenes szűrő is kérhető. 
 A pad a felső részén egy Ø 200 mm-es gyűjtőcsővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a csatlakozást a kórház központii 

rendszeréhez a füst elvezetése céljából. 
 Az elektromos elszívó lehetővé teszi a gőzelszívást a furatolt támasztólapról és az elülső rácsról. A levegő tisztítása az 

előszűrőn és a szűrőn áthaladva történik, és a következő módokon távolítható el: 

 
1) ELSZÍVÓ ELŐSZŰRŐ + 2 SZŰRŐ  KIBOCSÁTÁS UGYABBA A KÖRNYEZETBE. 

Fontos: Ugyanabba a környezetbe történő kibocsátás esetén két szűrőt kell felszerelni, hogy biztosítható legyen a 
szennyező anyagok hatékony eltávolítása. A szűrő 100%-os hatékonysága akkor garantált, amikor az elszívási áramlás 
tartózkodási ideje (Tr) nagyobb mint 0,1 másodperc. 
 

2) ELSZÍVÓ  ELŐSZŰRŐ + SZŰRŐ  KÍVÜLRE SZÍVÁS NEM SZÍVOTT CSATORNÁZÓ RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL (az elvezető 
cső hossza nem haladja meg a 3 métert, minimális átmérője 200 mm). 
 

3) ELSZÍVÓ  ELŐSZŰRŐ + SZŰRŐ  KÍVÜLRE SZÍVÁS SZÍVOTT CSATORNÁZÓ RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL. 
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Részletezés 
 

Elektromos csatlakozások Feszültség 230 V 
Frekvencia 50 ÷ 60 Hz 
Névleges teljesítmény 1 kW 
Névleges áramerősség 6,3 A késleltetett biztosítékokkal. 
Tápcsatlakozó Jobbra található 
Távkimenet Távkimenet a kártyáról 
Vészhelyzeti tápellátás Nem szükséges. 

Egyéb csatlakozások 
 

Füstelvezetés: A kürtő a felső részén egy ∅ 250 mm-es gyűjtőcsővel rendelkezik, amely 
lehetővé teszi a csatlakozást a kórház központii rendszeréhez a füst 
elvezetése céljából. 

Figyelmeztetések és óvintézkedések 
 

A termékek besorolása A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. A termék vegyi szempontból nem 
minősül veszélyesnek. Nincsenek különösebb figyelmeztetések és 
óvintézkedések ehhez a terméktípushoz. 

Ajánlások Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.P.A. és az illetékes 
hatóságok azonnali tájékoztatása. 

 
 
A szállítmányban található részegységek 
 

KÓD LEÍRÁS TÉTEL 

50-F017 2 db szűrő formalinhoz alumínium-oxid granulátumban. 1 

50-F007 Előszűrő szintetikus szálakból. 2 

50-500-071 Tisztítókészlet. 3 

50-500-073 Dörzsszivacs. 4 

 
Opcionális tartozékok 
 

KÓD LEÍRÁS TÉTEL 

50-F018 Aktívszenes szűrő. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELÜLVIZSGÁLAT INDOKLÁS DÁTUM 

001 Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak 2022.05.16. 
002 EMDN frissítés 2022.12.05 
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