Doskonałe Rozwiązanie
Wyjątkowe wsparcie
Integracja upraszcza. NEO Iris jest zintegrowany z istniejącymi
rozwiązaniami kompleksowymi , oferowanymi przez firmę, połączony
z oprogramowaniem wspierającym, ImmuLINK® & blud-directSM.

Zarządzanie Danymi

Doskonałe Rozwiązanie.
Wiarygodne Wyniki.
Patrzymy w przyszłość

Zdalna Diagnostyka

Laboratoria Serologiczne nie mogą sobie pozwolić na przerwy w pracy.
Dlatego stworzyliśmy blud_direct narzędzie wsparcia technicznego
zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa, wykorzystujące szybkie łącza
internetowe, pozwalające na otrzymanie pomocy technicznej od Serwisantów
bezpośrednio na monitorze analizatora. W ten sposób czas przestoju
jest ograniczony do minimum.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach firmy Immucor oferowanych
w Polsce, prosimy o kontakt z APR Marketing Sp. z o.o.
biuro@aprmarketing.pl lub www.aprmarketing.pl
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Wysoka przepustowość, pełna automatyzacja
Maksymalna wydajność

Dynamiczny harmonogram pracy
z wynikami w rzeczywistym czasie

Wydajność

Wykonanie

Analizator NEO IrisTM pracuje w
oparciu o opatentowaną przez
Immucor technologię Capture®
o udowodnionej skuteczności
klinicznej i kompleksowy proces
kontroli pracy, zapewniając
wiarygodne wyniki badań.

Elastyczność

NEO Iris zapewnia najwyższą
przepustowość dla grupy krwi
ze screeningiem przeciwciał
w porównaniu do obecnie dostępnych
na rynku analizatorów.
Prawdziwy ciągły dostęp umożliwia
użytkownikom dodawanie próbek
lub zasobów w dowolnym momencie.
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Wiarygodne wyniki
Niezwykła elastyczność

Dynamiczny harmonogram
pracy Neo Iris z obsługą
próbek CITO oferuje lepsze
zarządzanie czasem
wykonania badań
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A Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika
dotykowy interface
B Strefa załadunku liniowych statywów
próbek i odczynników; pojemność
do 224 próbek jednocześnie
F

Szeroki panel testów

C Dwa ramiona pipetujące do pracy
na wielu próbkach i płytkach
jednocześnie
D Wieża załadunku mikropłytek,
stacja płucząca, inkubator,
kamera
E Wirówka
F Samowystarczalny moduł płynów
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Okno wyników z obrazami
w wysokiej rozdzielczości

Automatyczne
programowanie
dodatkowych testów
pozwala zoptymalizować
pracę laboratorium

• Grupa krwi ABO/RhD

• Screening antygenów

• Słabe D

• Fenotypowanie (Rh, Kell, Jka, Jkb,
Fya, Fyb, S, s, k)

• Potwierdzenie grupy krwi
• CMV
• BTA IgG
• Próba zgodności IgG

• Identyfikacja przeciwicał (panel
podstawowy, panel RhD+ i RhD-)
• Screening przeciwiciał (2-,3krwinkowy, krwinki pulowane)
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