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URZĄDZENIE ODBIORCZE 150 
Stanowisko histopatologiczne z wyciągiem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOD OPIS EMDN 
50-150-301 Stanowisko histopatologiczne z wyciągiem W02070302 

 
 

  

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro 
Diagnostyka in vitro (IVD), Klasa A, Rozp. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271080 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

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

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


     
 
                       Karta charakterystyki  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02 21 27 131 — Faks Włochy +39 02 21 53 000 — Faks Dział eksportu +39 02 21 54 155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

Data wydania: 05/12/2022 
Wer. 002 

Stanowisko z wyciągiem przeznaczone do odbierania pojemników jednorazowego użytku podczas pobierania próbki histologicznej 
utrwalonej w formalinie. 
Stanowisko wyposażone w system odsysania oparów z powierzchni roboczej i strony przedniej; przystosowane do odprowadzania 
oparów na zewnątrz. 
 

WYMIARY 
 

Wymiary całkowite w mm Robocze wymiary użytkowe w mm 

Waga Szerokość Głębokość Wysokość Szerokość Głębokość Wysokość od góry 

ok. 160 kg 1500 750 1150 1500 670 900 

 
CECHY KONSTRUKCYJNE 

 
 Konstrukcja nośna wykonana z rurek ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 15/10, panele z płyty ze stali nierdzewnej AISI 

304 o grubości 10/10 o gładkiej powierzchni i zaokrąglonych krawędziach (zgodnie z obowiązującymi przepisami).  
 Antystatyczne i antypoślizgowe regulowane nóżki umożliwiają uzyskanie idealnego poziomego położenia powierzchni 

roboczej. 
 

CECHY POWIERZCHNI ROBOCZEJ 
 

 Powierzchnia bez spawów ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 10/10. 
 Urządzenie odbiorcze 50-150-301 ma gładką powierzchnię roboczą, co zapewnia większą powierzchnię podparcia. 
 Zlew aspiracyjny o wymiarach 900x520x50 do zbierania ewentualnych wycieków płynów, przykryty perforowaną, 

zdejmowaną powierzchnią podparcia. 
 

PANEL STEROWANIA 
 
Panel sterowania — z poliwęglanową klawiaturą dotykową i cyfrowym wyświetlaczem — do wizualizacji i modyfikacji 
parametrów roboczych. 

 
 

GŁÓWNE CECHY 
 
 Główny włącznik. 
 Wyłącznik awaryjny. 
 Przełącznik start/stop do pracy w trybie aspiracji. 
 Regulacja prędkości zasysania 
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 Alarm wizualny z czerwoną diodą LED i alarm akustyczny z BRZĘCZYKIEM w przypadku nasycenia filtrów. 
 Przycisk wyciszania alarmów akustycznych. 
 Przycisk zmiany parametrów pracy. 
 Programowanie włączania i wyłączania przyrządów. 
 Programowanie zmiany filtra. 
 
 

UKŁAD ZASYSANIA / FILTRACJI 
 

                     Filtr wstępny        Filtr          

         
 
Urządzenie jest wyposażone w: 
 N. 2 przeciwiskrowe trójfazowe wentylatory elektryczne regulowane za pomocą falownika (zamontowany fabrycznie). 
 N. 1 filtr wstępny z włókien syntetycznych (zainstalowany fabrycznie) zatrzymujący ewentualne zanieczyszczenia i 

poprawiający wydajność filtra. 
 N. 1 filtr z tlenkiem glinu do formaliny (zainstalowany fabrycznie), którego wymiana odbywa się w prosty i czysty sposób od 

strony przedniej. Zamiast filtra z tlenkiem glinu można zamówić filtr z węglem aktywnym. 
 W górnej części okapu znajduje się kolektor o średnicy ∅ 200 mm umożliwiający podłączenie do centralnego systemu 

odprowadzania oparów ze szpitala na zewnątrz. 
 Wentylator elektryczny umożliwia zasysanie spalin z perforowanej powierzchni nośnej i kratki czołowej. Powietrze jest 

oczyszczane, przechodząc przez filtr wstępny i filtr, i w ten sposób może być odprowadzane: 
 

1) WENTYLATORFILTR WSTĘPNY + 2 FILTRYODPROWADZENIA W TYM SAMYM POMIESZCZENIU. 
Ważne: W przypadku odprowadzania w tym samym pomieszczeniu konieczne jest zainstalowanie dwóch filtrów, aby 
zapewnić skuteczne usuwanie substancji zanieczyszczających. W ten sposób zagwarantowana jest 100% skuteczność 
filtra, ponieważ czas zatrzymania (Tr) w zasysanym strumieniu jest dłuższy niż 0,1 sekundy. Jeśli w okapie zainstalowane 
są dwa filtry do formaliny, nie ma możliwości dodania do nich filtra HEPA. 

2) WSTĘPNY FILTR WENTYLATORA + FILTR ODPROWADZENIA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ NIEZASYSAJĄCY SYSTEM 
ODPROWADZANIA OPARÓW (rura odprowadzająca nie dłuższa niż 3 metry, o minimalnej średnicy 200 mm). 

3) WSTĘPNY FILTR WENTYLATORA + FILTR ODPROWADZENIA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ ZASYSAJĄCY SYSTEM 
ODPROWADZANIA OPARÓW. 
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Dane techniczne 
 

Dane elektryczne Napięcie 230 V 
Częstotliwość 50 ÷ 60 Hz 
Pobór mocy 1 kW 
Prąd znamionowy 6,3 A z bezpiecznikami zwłocznymi 
Gniazdo zasilania: Umieszczone po lewej stronie z tyłu na wysokości ok. 2 metrów. 
Urządzenie zabezpieczające:  Wyłącznik magnetyczno-termiczny. 
Zasilanie awaryjne Nie dotyczy 
Zdalne wyjście Zdalne wyjście z karty 

Inne przyłącza Odprowadzanie oparów: W górnej części okapu znajduje się kolektor o średnicy ∅ 250 mm 
umożliwiający podłączenie do centralnego systemu odprowadzania 
oparów ze szpitala. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 
 

Klasyfikacja produktu Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego 
dla pracowników służby zdrowia. 

Uwagi W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-Optica 
Milano S.p.A i właściwe władze. 

 
 
 
Elementy standardowe wchodzące w skład wyposażenia 
 

KOD OPIS ELEMENT 

50-F017 N. 2 filtry z tlenkiem glinu do formaliny 1 
50-F007 Filtr wstępny 2 

50-500-071 Zestaw do czyszczenia 3 
50-500-073 Gąbka ścierna 4 

 
Opcjonalne akcesoria 
 

KOD OPIS ELEMENT 

50-F018 Filtr z węglem aktywnym 1 

(*) Te akcesoria mogą być zainstalowane tylko w czasie produkcji, nie później. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WERSJA OPIS DATA 

001 Rozporządzenie UE 2017/746 – aktualizacja IVDR 2022-05-16 
002 Aktualizacja EMDN 2022-12-05 
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