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Izdošanas datums: 21/11/2022 
Red. 002 

 

TRIMMING TECH 150 
Pārsegs ar nosūcēju histoloģijai 

 

 
 
 
 
 
 

KODS APRAKSTS UDI-DI EMDN 
50-150-001 Pārsegs ar nosūcēju histoloģijai ar izlietni kreisajā pusē 08034120270816 W0202059015 
50-150-002 Pārsegs ar nosūcēju histoloģijai ar izlietni pa labi pusē 08034120270823 W0202059015 
50-150-003 Pārsegs ar nosūcēju histoloģijai ar izlietni vidū 08034120270830 W0202059015 

 
 

  
In vitro diagnostikas medicīnas ierīce 
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746 
Basic UDI: 080341202W0202059015MC 

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

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it
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Red. 002 

Pārsegs ar nosūcēju, paredzēts histoloģisku paraugu griešanai un reducēšanai. Konstruēts tā, lai nepieļautu ķīmisku vielu izraisītu 
risku, strādājot ar anatomiskām atradnēm, kas uzglabātas formalīnā. 
Aprīkots ar tvaiku nosūkšanas sistēmu no darba virsmas, no priekšpuses un no augšpuses; paredzēts dūmu izvadīšanai uz ārpusi. 
 

IZMĒRI 
 

Kopējie izmēri mm Darbā izmantojamie izmēri mm 

Svars Platums Dziļums Augstums Platums Dziļums Augstums no 
augšas 

aptuv. 160 kg 1500 750 2330 1460 640 900 

 

Izlietnes izmēri mm Formalīna izlietnes izmēri mm 

Platums Dziļums Augstums Platums Dziļums Augstums 

400 400 200 150 300 100 

 
 

UZBŪVE 
 
 Konstrukcija ir izgatavota no glazēta, 15/10 bieza, AISI 304 nerūsējoša tērauda ar gludu virsmu un noapaļotām malām 

(atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem). 
 Slāņsecīgi apstrādāts, 6/7 mm priekšējais stikls, paredzēts negadījumu novēršanai, ar elektrisku vertikālu aizvaru, kas uztur 

toksiskos dūmus pārsega iekšpusē (atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem). Darbības apturēšana pie 230 mm no darba 
virsmas (nolaišana), pie 500 mm no darba virsmas (pacelšana). Stikla pacelšanas sistēmai ir manuāls atbloķētājs, kas paredzēts 
avārijas situācijām. 

 Automātiska ventilācijas palielināšanas funkcija priekšējā stikla pacelšanas laikā. 
 Slāņsecīgi apstrādāti, 6/7 mm sānu stikli, paredzēti negadījumu novēršanai, lai palielinātu redzamību iekšpusē, nepieļautu 

caurvēju darba virsmas tuvumā un uzturētu dūmus pārsega iekšpusē (atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem). 
 Plaukts, novietots priekšpusē virs darba virsmas (skat. bultiņu fotogrāfijā). 
 Plaukts, novietots centrā (skat. bultiņu fotogrāfijā). 
 Balta polietilēna plātne paraugu gabalu griešanai – 350 x 450 x 20 mm (P x Dz x A), aprīkota ar 4 balsta kājām 30 mm 

augstumā. 
 Antistatiska un neslīdoša regulējama kāja, ar kuras palīdzību var iegūt ideāli horizontālu darba virsmas stāvokli. 
 2 izlietnes 400 x 400 x 200 mm un 1 formalīna izlietne 150 x 300 x 100 mm. 
 Izņemams filtrēšanas grozs formalīna izlietnei. Tas novērš novadīšanas cauruļu nosprostošanos, uztverot arī neliela izmēra 

cietos atkritumus. Tas ir izņemams, tādēļ, kad tas ir nepieciešams, to var izņemt un izmazgāt. 
 Formalīna izlietnes pārsegs. 
 Formalīna dozēšanas sistēma ietver: Ielādes kannu 10 litru tilpumā ar filtru un sūkni, padeves krānu ar pedāļa vadību, 

formalīna novadīšanas kannu 10 litru tilpumā ar līmeņa sensoru un vizuālu un skaņas trauksmi. 
 Kannu turētāja ratiņi, ar rokas bremzēm un priekšējām durvīm. Ratiņi ir aprīkoti ar dūmu nosūkšanas sistēmu ar kolektoru, 

kas atrodas aizmugurē; to var izņemt apkopes nolūkos. Ratiņos var ievietot arī divas kannas ar 20 litru tilpumu. 
 Droseļkrāns novadītā formalīna uztveršanai, lai nepieļautu iespējamu nejaušu noplūdi formalīna kannas nomaiņas laikā. Pirms 

kannas nomaiņas krāns ir jāaizgriež un pēc nomaiņas jāatgriež no jauna. 

http://www.bio-optica.it/
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 Krāns dušas ūdens spiediena regulēšanai (skat. bultiņu fotogrāfijā). 

  

  
Formalīna izlietnes pārsegs Filtrēšanas grozs 

 
DARBA VIRSMA 

 
 AISI 304 nerūsējoša tērauda virsma, bez metinātām šuvēm, biezums 10/10, ar šķidrumus uztverošu malu. 
 Izlietnes (1 gab. 90. pārsegam, 2 gab. 130. un 150. pārsegam, 3 gab. 180. pārsegam), izmēri 400 x 400 x 200 mm, no kuriem 

1. paredzēts 90., 130., 150. pārsegam, 2. paredzēts 180. pārsegam, ar perforētu noņemamu balsta virsmu no nerūsējoša 
tērauda. Atveres ar ∅ 7 mm ļauj ūdenim noplūst izlietnē un nosūc dūmus no virsmas. Griešanai paredzētās izlietnes ir 
aprīkotas ar dūmu nosūkšanas sistēmu. 

 Pēc pieprasījuma ir pieejama virsma un izlietnes no AISI 316 nerūsējošā tērauda. 
 Dubulta mazgāšanas sistēma sastāv no šādiem elementiem: 1) duša, aprīkota ar pagarināmu elastīgu roku, lai notīrītu visu 

darba virsmu, aprīkota ar neatkarīgu krānu ūdens spiediena regulēšanai; 2) tīrīšanas sistēma rezervuāru iekšpusē, paredzēta 
griešanai (tikai pārsegiem, kuriem ir vairāk par vienu izlietni). 

 Izlietne ar karstu/aukstu ūdeni, aprīkota ar pedāļa vadības sadalītāju un mazāku izlietni no nerūsējoša tērauda formalīna 
novadīšanai. Abas izlietnes pēc pieprasījuma var pierīkot labajā vai kreisajā pusē. 

http://www.bio-optica.it/
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PLŪSMAS 
 

Modeļa lielums Plūsma [m3/h] Plūsmas ātrums iekārtas 
priekšpusē [m/s] 

150 1460 0,7 
 

 
VADĪBAS PANELIS 

 
Monitors ar skārienekrānu visu funkciju vadībai un vizualizācijai. 
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GALVENĀS FUNKCIJAS 

 
 Pārsega ieslēgšanas galvenais slēdzis (1). 
 Avārijas situācijām paredzēts slēdzis (2). 
 Halogēna prožektoru ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (3). 
 UV lampas ieslēgšanas taustiņš (4). 
 Taustiņš strāvas padevei ārējām kontaktligzdām (5). 
 LED apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (6). 
 Taustiņš automātiskai UV lampas iestatījuma izslēgšanai, ko mēra minūtēs (min. 15, maks. 20) (7). 
 Laiks minūtēs no UV lampas ieslēgšanas (8). 
 Trauksmes signālu apklusināšanas taustiņš (9). 
 Trauksmes vizualizācijas taustiņš (10). 
 Taustiņš ievadei apakšizvēlnē (11). 
 Priekšējā stikla pacelšanas un nolaišanas taustiņš (12). 
 Automātiskas ventilācijas taustiņš, kas aktivizē priekšējā stikla kustības funkciju (13). 
 Taustiņi ventilācijas palielināšanai un samazināšanai manuālā modalitātē (14). 
 Elektriskā ventilatora ātruma palielinājuma procentuālā josla (15). 
 Taustiņš ātrai ventilācijas palielināšanai, norādot procentuāli (16). 
 Elektriskā ventilatora ātruma palielinājuma procentuāla vizualizācija (17). 
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NOSŪKŠANAS/FILTRĒŠANAS SISTĒMA 
 

          Filtrs          

     Priekšfiltrs 
    
Trimming Tech pārsegi ir aprīkoti ar šādām ierīcēm: 
 
 1 trīsfāzu elektriski ventilatori ar aizsardzību pret dzirkstelēm, regulējami ar invertoru (uzstādīts iepriekš). 
 1 sintētisku šķiedru priekšfiltrs (uzstādīts iepriekš), kas paredzēts iespējamu netīrumu noņemšanai un filtra efektivitātes 

uzlabošanai. 
 1 alumīnija filtrs formalīnam (uzstādīts iepriekš), kuru var vienkārši nomainīt no priekšpuses. Alumīnija filtra vietā ir iespējams 

pierīkot aktīvās ogles filtru. 
 Aprīkojums HEPA filtra ievietošanai. 
 Pārsegs ir aprīkots ar ∅ 250 mm lielu kolektoru augšpusē, lai to varētu pieslēgt slimnīcas centralizētajai novadīšanas sistēmai 

un varētu izvadīt laukā dūmus. 
 Elektriskais ventilators uzsūc dūmus no perforētās darba virsmas (virs savākšanas rezervuāra), no priekšējā režģa (zem 

plaukta) un no režģa, kas novietots augšpusē. Gaiss tiek attīrīts, tam virzoties cauri priekšfiltram un filtram, un to var izvadīt 
šādā veidā: 

 
1) VENTILATORSPRIEKŠFILTRS + FILTRSIZVADĪŠANA UZ ĀRPUSI CAUR NEIESŪCOŠU NOVADĪŠANAS SISTĒMU 

(novadīšanas caurule ne garāka par 3 metriem, ar minimālo diametru 250 mm). 
 

2) VENTILATORSPRIEKŠFILTRS + FILTRSIZVADĪŠANA UZ ĀRPUSI CAUR IESŪCOŠU NOVADĪŠANAS SISTĒMU. 
 
 

NOSŪKŠANAS SISTĒMAS DIAGRAMMA 
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Tehniskie dati 
 

Ar elektrību saistītie dati Spriegums 230 V 
Frekvence 50 ÷ 60 Hz 
Jaudas patēriņš 1 kW 
Nominālā strāva 10 A ar inertiem drošinātājiem 
Barošanas kontaktligzda: atrodas aizmugurē, kreisajā pusē, aptuv. 2 metru augstumā. 
Aizsargierīce:  magnetotermisks slēdzis. 
Strāvas padeve avārijas situācijā Nav piemērojams 

Citi savienojumi Ūdens savienojumi: karstā ūdens savienojums: ∅ 1/2 collas. aukstā ūdens savienojums: ∅ 
1/2 collas. 
izlietotā ūdens savienojums: ∅ 1 collas 1/4 standarta sifons, novietots 
aptuveni 40 cm no zemes (aptuveni 20 cm ar atkritumu iznīcināšanas 
ierīci) pārsega aizmugurē. Tā atrašanās vieta ir atkarīga no izlietnes 
novietojuma. 

Ārēju instrumentu savienojums: pārsegs ir aprīkots ar 2 Schuko universālām barošanas kontaktligzdām, 
kur var pieslēgt ārējus instrumentus; tās ir novietotas priekšpusē apakšā, 
darba zonas ārpusē (viena labajā pusē, otra kreisajā pusē). Iespēja 
pieslēgt/atslēgt barošanu kontaktligzdām. 

Dūmu izplūde: Pārsegs ir aprīkots ar ∅ 250 mm kolektoru augšpusē, lai to varētu 
pieslēgt slimnīcas centralizētajai novadīšanas sistēmai. 

Apgaismojums 
 

 3 LED spuldzes, kopā 1500 luksu, 10 vatu katra. 
2 regulējami halogēna prožektori, 50 vatu, 150 luksu. 

Brīdinājums un norādes par 
piesardzību 

 

Produkta klasifikācija Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības 
aprūpes speciālistiem. 

Piezīmes Smaga negadījuma gadījumā lūdzam nekavējoties informēt Bio-Optica 
Milano S.p.A un kompetentās iestādes. 
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Iekārtā iekļautās standarta sastāvdaļas 
 

KODS APRAKSTS ELEMENTS 

50-500-050 Polietilēna plātne paraugu gabalu griešanai, 350 x 450 x 20 mm. 1 

50-500-051 Duša, aprīkota ar pagarināmu elastīgu roku. 2 
50-500-052 Filtrēšanas grozs formalīna izlietnei. 3 
50-500-053 Nerūsējošs formalīna izlietnes pārsegs. 4 
50-500-071 Tīrīšanas komplekts. 5 
50-500-073 Abrazīvs sūklis. 6 

50-F017 2 alumīnija filtri formalīnam. 7 
50-F007 Priekšfiltrs. 8 

05-000-030 Bio marķēšanas krāsvielas, griezuma malu marķieri – 7 krāsas x 30 ml. 9 

 
Piederumi pēc izvēles 
 

KODS APRAKSTS ELEMENTS 

40-300-450 Grozāms sols. 1 
40-300-451 Kāju paliktnis. 2 
50-500-054 Milimetros sadalīts mērlineāls. 3 
50-500-055 Atkritumu izmešanas mezgls ar pedāļa vadību. (*) 4 
50-500-057 UV lampa ar pašizslēdzošu programmēšanu un ievelkamu aizsargaizkaru. (*) 5 
50-500-058 Formalīna iesūkšanas filtrs (iekļauts formalīna dozēšanas sistēmā). 6 
50-500-059 Nerūsējoša tērauda filtrs formalīna izlietnei. 7 
50-500-060 Magnētisks nažu turētājs. (*) 8 
50-500-061 Papīra salvešu turētājs. (*) 9 
50-500-062 Nerūsējoša tērauda filtrs ūdens izlietnei.  10 
50-500-065 Pārsega 150 apakšējā paneļa labā puse. (*) 11 
50-500-066 Pārsega 150 apakšējā paneļa kreisā puse. (*) 12 
50-500-069 Šarnīrveida lampa ar aukstu gaismu, ar 3 dioptriju lupu. 13 
50-500-070 Rezerves lampa UV sistēmai 50-500-057. 14 

50-F018 Aktīvās ogles filtrs alumīnija filtra 50-F017 vietā. 15 
50-F005 HEPA filtrs. 16 

 
(*) Šos piederumus var uzstādīt tikai ražošanas laikā, nevis pēc tam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PĀRSKATĪTS IZDEVUMS APRAKSTS DATUMS 

001 Regula (ES) 2017/746 – IVDR atjauninājums 16.05.2022. 
002 EMDN atjauninājums 21.11.2022 
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