Laboratoriolaitteet

Mediq Suomi Oy
Palvelemme laboratorioalan ja terveydenhuollon ammattilaisia. Suomessa meitä on 140 auttamassa asiakkaitamme
tuottamaan terveyttä ja tutkimustuloksia kustannustehokkaasti.
Tuotevalikoimaamme kuuluvat laitteet, tarvikkeet ja palvelut laboratorioihin ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme on
avoinna arkisin klo 8–16.
Nettikauppa palvelee
aina kotisivuillamme
www.mediq.fi webshop
Tilaukset:
Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511
asiakaspalvelu@mediq.com
Tarjouspyynnöt:
tarjoukset@mediq.com

Tekninen palvelu
Tarjoamme korkeatasoista teknistä palvelua
kaikille edustuksessamme oleville laitemerkeille.
Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toimivuuden ja tarkkuuden kustannustehokkaasti
laitteiston koko elinkaaren ajan. Myös tietoja tuotantojärjestelmät päivittyvät kätevästi
huoltotoimenpiteiden yhteydessä.
Yhteystiedot:
Ilmaisnumeromme 0800 180 018
palvelee arkisin klo 8–16
tekninenpalvelu@mediq.com
www.mediq.fi/tekninenpalvelu
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Nikonmikroskoopit

UUTTA
MEDIQISSÄ

Vastauksena kliinisten laboratorioiden asiantuntijoiden
ekä tutkijoiden vaatimuksiin on Nikon huomioinut kaikki
mikroskooppien käytettävyyden näkökohdat kehittääkseen
huippuoptiikastaan tunnetut mikroskooppimallistonsa.
Mikroskoopeissa yhdistyvät ylivoimainen toiminnallisuus ja
helppokäyttöisyys kuvien katselun, näytteenvaihdon ja kuvan
oton aikana. Saatavilla on lisäksi monipuolinen valikoima erilaisia
lisävarusteita, kuten mikroskooppikameroita ja kuvantallennusohjelmistoja, jotka tukevat monipuolista laboratoriokuvantamista.
Nämä kaikki saatavilla Mediq Suomen kautta.

Swelab Alfa Plus
-verenkuvalaitteet

UUTUUS

Ruotsalaisen Boulen valmistamaan Swelab Alfa Plus -sarjaan kuuluu neljä eri mallia:
Basic, Standard, Cap ja Sampler.
Kaikilla neljällä mallilla saadaan täydellinen CBC-tulos
minuutissa (22 parametria), skaalaukset tuloksille sekä
graafiset kuvaajat verihiutaleille, valko- ja punasoluille.
Lisäksi kolmessa mallissa (Standard, Cap ja Sampler) on
erillinen kanava sormenpäänäytteille (20 µl, CBC, graafiset
kuvaajat ja skaalaus). Laitteet ovat liitettävissä laboratoriotietojärjestelmään. Laitteissa on erittäin helppokäyttöinen,
hyvin selkeä ja iso värikosketusnäyttö. Reagensseina ainoastaan Diluent ja Lyse.

•
•
•
•

Käyttökielen valinta suomeksi tai ruotsiksi
Eri tulosryhmille omat profiilit (naiset, miehet, lapset)
Pidempi analysointiaika matalille trombosyyttituloksille
Referenssilaitteena Sysmex XN 5-diffi
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Sekoittajat, ravistelijat,
keinuttajat
Verkkovirtakäyttöiset keinusekoittajat

VARI-MIX M48720

SPECI-MIX M71010

• Valkoinen sekoitustaso silikonikumia, koko 11,5 x 30,5 cm
• Sekoittajaan mahtuu 16 kpl Ø 13–20 mm:n putkia tai
8–10 kpl Ø 30 mm:n putkia
• Säädettävä sekoitusnopeus 2–20 kierrosta minuutissa
• Säädettävä sekoituskulma 1–48°
• Tuotenumero 59273

•
•
•
•
•

Valkoinen sekoitustaso silikonikumia, koko 11,5 x 15 cm
Sekoittajaan mahtuu 8 kpl Ø 13–20 mm:n putkia
Sekoitusnopeus 18 kierrosta minuutissa
Sekoituskulma 48°
Tuotenumero 74952

MiniMix -akkukäyttöinen keinusekoittaja

SOPII
MAINIOSTI
NÄYTTEENOTTOKÄRRYYN

Vortex-ravistelijat
• Kestävät Vortex-ravistelijat
• Monipuoliset Genie-keinuttaja-pyörittäjät
putkille ja pulloille
• Lisää valikoimasta:
www.scientificindustries.com
Vortex-Genie 2
• Mediqin tuotenumero 71637
RotoShake Genie
• Mediqin tuotenumero 30451
4
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• MiniMix on pieni, kannettava, helposti sijoitettava koeputkisekoittaja
• 8-paikkainen, ladattava akku, täyteen ladattuna kestää 8–9 tuntia
• Tarjottimen nopeuden säätö portaattomasti ja päätepisteiden
pysäytysaika säädettävissä, mikä mahdollistaa erilaisten putkien
sekoittamisen
• Koko: leveys 11 cm x syvyys 11,5 cm x korkeus 9,5 cm (ilman tarjotinta)
• Paino: 0,6 kg
• Virtalähde: 12VDC virtalähteen kautta
• Tuotenumero 1230877

HEIDOLPH

Tasoravistelijat ja -sekoittajat

3

VUODEN
TAKUU

Laadukkaat ravistelijat, keinuttajat ja sekoittajat Heidolphilta.

Unimax 1010 ja 2010 -tasoravistelijat
•
•
•
•
•

Kiinnikkeitä pulloille, telineille ja putkille
Sekoitusorbitaali 10 mm tai 20 mm
Sekoitusnopeus 30–500 rpm tai 20–400 rpm
Saatavana myös inkubaattoriyksikkö kuomulla
Promax-mallit edestakaisella sekoitusliikkeellä

Titramax 101 ja 1000 -kuoppalevyravistelijat
•
•
•
•

4:lle tai 6:lle kuoppalevylle
Sekoitusorbitaali 3 mm tai 1,5 mm
Sekoitusnopeus 150–1350 rpm
Saatavana myös inkubaattoriyksikkö kuomulla

Multi Reax -koeputkiravistelija
• 12–26:lle putkelle
• Sekoitusorbitaali 3 mm
• Sekoitusnopeus 150–2000 rpm

HEIDOLPH

Lapasekoittajat
3

VUODEN
• Kaksi eri mallisarjaa, Value ja Precision
TAKUU
• Molemmista mallisarjoista valittavana laite
100, 200 tai 400 Ncm:n maksimiväännöllä
• Precision-malleissa tarkka vääntömomentin mittaus
ja tietokoneliitäntä
• Runsas valikoima erilaisia sekoituslapoja
• Sekoittajat ovat erittäin hiljaisia käyttöääneltään
• Sekoittajien tiivis kotelo takaa 24 h käytön
vaativissakin olosuhteissa
• Sekoituslavan irrotus ja kiinnitys ilman työkaluja!
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Magneettisekoittajat
ja lämpölevyt
Cimarec™
Keraaminen levyn pinta, joka kestää happoja ja
emäksiä. Helppo pitää puhtaana. Levyn pinta on
valkoinen, joten värimuutokset näkyvät helposti.
• 10 x 10 cm:n levyllä maksimikuorma 6,8 kg
• 18 x 18 cm:n levyillä maksimikuorma 11,3 kg
• 26 x 26 cm:n levyillä maksimikuorma 15,9 kg

Mediqin
tuotenro

Valmistajan
tuotenro

Levyn
koko cm

Levyn max.
lämpötila °C

1231262

HP88854105

10 x 10

30–540

1231263

HP88857105

18 x 18

30–540

1231198

HP88850105

26 x 26

30–400

Kierrosnopeus
kierrosta/min

Lämpölevyt

Magneettisekoittajat
1231264

S88854105

10 x 10

50–1500

1231265

S88857105

18 x 18

50–1500

1231266

S88850105

26 x 26

50–1500

Magneettisekoittaja + lämpölevy
1231219

SP88854105

10 x 10

30–540

50–1500

1231216

SP88857105

18 x 18

30–540

50–1500

1231261

SP88850105

26 x 26

30–400

50–1500

Heidolph
LÄMMITTÄVÄT MAGNEETTISEKOITTAJAT PYÖREÄLLÄ LEVYLLÄ
•
•
•
•
•
•

Kemiallisesti kestävä patentoitu Kera-Disk®-levy erinomaisella lämmönjohtokyvyllä
Tiivis runkorakenne suojaa laitteen mekaniikkaa ja elektronisia komponentteja
Tehokas 800 W lämmitysteho lyhentää lämmitysaikaa
Sekoitusnopeus 100–1400 rpm, nopeuden tarkkuus ± 2 %
Levyn koko Ø 145 mm
MR Hei-Connect -mallin mukana toimitetaan Hei-Control-tietokoneohjelma

3

VUODEN
TAKUU

MR HEI-STANDARD

MR HEI-TEC

Ilman lämpötilasensoriliitäntää

Lämpötilasensoriliitännällä

MR HEI-CONNECT
Lämpötilasensori- ja RS 232 -liitännällä.
Prosessin ohjaus- ja monitorointimahdollisuus.

6
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JULABO

Vesihauteet
Uudet, erilaiset, innovatiiviset Julabon Corio- ja Pura-vesihauteet
LÄMMITTÄVÄT VESIHAUTEET
•
•
•
•
•

Kirkas, helposti luettava näyttö
Kuiskauksen hiljaiset termostaatit (vesikierrolla)
Altaat joko läpinäkyvää muovia tai ruostumatonta terästä
Lämpötilan tasaisuus ± 0,03 °C
Altaiden koot 3–41 litraa

JÄÄHDYTTÄVÄT VESIHAUTEET
•
•
•
•
•

Kirkas, helposti luettava näyttö
Erittäin hiljainen
Laite helppo muuttaa ulkoisen vesikiertoon
Altaiden koot 3–56 litraa
Käyttölämpötilat vähintään -20 … +100 °C

MODERNIT PURA-VESIHAUTEET
•
•
•
•
•
•

Kirkas, helposti luettava näyttö
Lämmitysvastukset eivät ole näkyvissä
Naarmunkestävä emaloitu sisäpinta
Käyttölämpötila-alue + 25 … + 99,9 °C
Lämpötilan tasaisuus ± 0,2 °C
Altaiden koot 4,8–30 litraa

Nesteannostelu
Heidolph-letkupumput
ja -annostelijat

3

VUODEN
TAKUU

• Virtausnopeudet alkaen 0,005 ml/min
• Todella laaja letkuvalikoima eri kemikaaleille
• Myös monikanavaiset pumput

Mediq | Laboratoriolaitteet
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Dose-it 910 ohjelmoitava letkupumppu
Ohjelmoinnin ja käytön helppous tekevät Dose-it-pumpusta
ihanteellisen laitteen monenlaisten nesteiden annosteluun.

Tarkkaan annosteluun kuten laimennossarjojen tekoon,
elatusaineiden annosteluun putkiin ja petrimaljoille.
•
•
•
•
•
•
•

Pienikokoinen ja helposti siirrettävissä
Mitat (K x L x S): 203 x 210 x 191 mm
Paino 3,5 kg
Virtausnopeus 0,6 ml/min – 5 l/min
Annoskoko 0,1– 9999 ml
20 ohjelmapaikkaa
Printteri- tai PC-liitäntä

PIPETBOY acu 2

PIPETBOY pro

ENTISTÄ KEVYEMPI
JA NOPEAMPI

LED-valon avulla lisäät työskentelytarkkuutta ja
ergonomiaa sekä vähennät silmien rasitusta.

Akkukäyttöinen pipettori 1-100 ml pipeteille.
Kevyt ja luotettava pipetoija. Yhteensopiva kaikkien
serologisten pipettien kanssa.

8

Mediqin
tuotenro

Väri

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

34328

Classic harmaa/turkoosi

1 kpl

155000

34329

Läpinäkyvä vihreä

1 kpl

155015

34335

Läpinäkyvä punainen

1 kpl

155016

34337

Läpinäkyvä sininen

1 kpl

155017

34138

Läpinäkyvä purppura

1 kpl

155019

1231052

Pipetgirl, läpinäkyvä pinkki

1 kpl

155021
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Mediqin
tuotenro

Väri

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

1230313

Valkoinen

1 kpl

156400

1230314

Pinkki

1 kpl

156401

1230315

Vihreä

1 kpl

156402

1230316

Oranssi

1 kpl

156403

1230317

Sininen

1 kpl

156404

EVOLVE manuaaliset pipetit
Säädä tilavuus silmänräpäyksessä, ilman ranteen kiertoliikettä!

Valmistajan
tuotenro

Tilavuusalue

Valmistajan
tuotenro

Tilavuusalue

EVOLVE-yksikanavapipetit

EVOLVE 8-kanavaiset pipetit

3011

0,2–2 μl

3022

1–10 μl

3012

1–10 μl

3024

5–50 μl

3013

2–20 μl

3025

10–100 μl

3015

10–100 μl

3026

20–200 μl

3016

20–200 μl

EVOLVE 12-kanavaiset pipetit

3018

100–1000 μl

3032

1–10 μl

3019

500–5000 μl

3034

5–50 μl

3035

10–100 μl

3036

20–200 μl

VIAFLO II
elektroniset pipetit
Uudet kevyet VIAFLO II -elektroniset pipetit tarjoavat
täydellisen tasapainon, ylivoimaisen käyttömukavuuden ja
sopivat sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille.

Valmistajan
tuotenro

Tilavuusalue

VIAFLO II yksikanavapipetit

VOYAGER II
säädettävän
kärkivälin
elektroniset pipetit
Voyager II on markkinoiden ensimmäinen ja ainoa
automaattisesti kärkivälisäädettävä pipetti. Pipettien
kärkiväli on säädettävissä napin painalluksella.

4011

0,5–12,5 μl

4016

2–50 μl

4012

5–125 μl

4013

10–300 μl

VOYAGER II 4-kanavaiset pipetit

4014

50–1250 μl

4743

10–300 μl

9–33 mm

4015

100–5000 μl

4744

50–1250 μl

9–33 mm

Valmistajan
tuotenro

Tilavuusalue

Kärkivälin
säätö

VIAFLO II 8-kanavaiset pipetit

VOYAGER II 6-kanavaiset pipetit

4621

0,5–12,5 μl

4763

10–300 μl

9–19,8 mm

4626

2–50 μl

4764

50–1250 μl

9–19,8 mm

4622

5–125 μl

VOYAGER II 8-kanavaiset pipetit

4623

10–300 μl

4721

0,5–12,5 μl

4,5–14 mm

4624

50–1250 μl

4726

2–50 μl

4,5–14 mm

VIAFLO II 12-kanavaiset pipetit

4722

5–125 μl

4,5–14 mm

4631

0,5–12,5 μl

4723

10–300 μl

9–14 mm

4636

2–50 μl

4724

50–1250 μl

9–14 mm

4632

5–125 μl

VOYAGER II 12-kanavaiset pipetit

4633

10–300 μl

4731

0,5–12,5 μl

4,5–9 mm

4634

50–1250 μl

4736

2–50 μl

4,5–9 mm

4732

5–125 μl

4,5–9 mm

VIAFLO II 16-kanavaiset pipetit
4641

0,5–12,5 μl

4646

2–50 μl

4642

5–125 μl
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VIAFLO ASSIST -pipetointiavustaja
Pipetoinnin toistettavuus ja ergonomia uudelle tasolle!
VIAFLO ASSIST yhdessä VIAFLO II -pipetin kanssa on erinomainen yhdistelmä
toistettavuuden parantamiseen. Pitkät pipetointisarjat kuten sarjalaimennukset,
sekoitukset, levyjen täytöt ja reagenssien lisäämiset helpottuvat huomattavasti.
Laite toimii yhdessä 8-, 12- tai 16-kanavaisen VIAFLO II -monikanavapipetin kanssa.
Valitset vain pipetointimenetelmän ja painat RUN-painiketta. VIAFLO ASSIST hakee
ohjelman monikanavapipetistä ja suorittaa sen automaattisesti.

LAITTEEN ETUJA
• Varmistaa kärjen tarkan upotussyvyyden jokaisella
keralla, myös tip-touch mahdollisuus
• Pipetointiasento pysyy vakiona jokaisella kerralla
• Voit käyttää 6…384 -kuoppalevyjä. Kuoppalevyt voi asettaa
laitteeseen vaakasuunnassa pitkittäin tai poikittain
• Paikka erikokoisille reagenssikaukaloille. Myös yksirivinen
paikka PCR-stripeille
• Kolme esimääritettyä protokollaa: sarjalaimennus, toistuva
annostelu ja vaihteleva annostelu
• Monimutkaisemmille pipetoinneille voit luoda omia muokattuja ohjelmia
• Estää toistuvan liikkeen aiheuttamaa väsymystä ja rasitusvammoja
• Mahtuu laminaarikaappiin

VIAFLO 96/384 -pipetointiavustaja
Nopeuta monivaiheista pipetointiasi ilman kallista pipetointirobottia!
VIAFLO 96 ja VIAFLO 384 tarjoavat vertaansa vailla olevan nopeuden kun
pipetoidaan 96, 384 tai jopa 1536 näytettä kerrallaan. Laite on ihanteellinen
nopeisiin ja tarkkoihin näytteensiirtoihin ja annosteluihin. Lisäksi pipetointivirheiden riski minimoituu.
• Laitteen pieni koko vie vain pienen pöytätilan ja se mahtuu helposti
laminaarikaappeihin
• Laitteeseen on saatavilla laaja valikoima eri tilavuuksien pipetointipäitä
• Laitteen GripTip-pipetinkärjet eivät koskaan irtoa, vuoda tai putoa

KAUKALOSTA LEVYLLE PIPETOINTI
• Puskurien ja reagenssien lisääminen
• Elatusaineen vaihto
• Solujen kylvö

LEVYLTÄ LEVYLLE PIPETOINTI
• Duplikaattilevyt
• Supernatantti siirrot / kokoelmat
• 96-kuoppaiselta <-> 384-kuoppaiselle ja toisinpäin

NÄYTTEEN SIIRTÄMINEN LEVYJEN SISÄLLÄ
• Sarjalaimennukset
• Sekoitukset ja uudelleen suspensointi

10
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Haihdutus
Heidolph-pyöröhaihduttimet

3

VUODEN
TAKUU

Heidolphin ainutlaatuiset patentit!
Patentoidulla ”Easy-clip” mekanismilla irrotat haihdutuspullon helposti ilman työkaluja tai suurta
voimaa. Lisäksi pyörimismoottoriin kiinnitettävä höyryputki ei takerru kiinni patentoidun holkin
ansiosta (Clamping sleeve).
•
•
•
•

Pöytämallisten haihduttimien hauteen maksimilämpötila on 210 °C. Haude soveltuu 50 ml - 5 litran haihdutuspulloille
Irrotettava kontrollipaneeli on/off -katkaisijalla lisää laitteiden käyttöturvallisuutta
Erittäin kestävät ja pitkäikäiset PTFE/FKM- tai PTFE/FFKM-vakuumitiivisteet
Mahdollisuus jatkuvatoimiseen 24/7-järjestelmään Hei-VAP Distimatic -automaatilla

HEI-VAP VALUE -PYÖRÖHAIHDUTTIMET
• Edullinen perushaihdutin manuaalisella nostimella
• Manuaalinen lämpötilan ja pyörimisnopeuden säätö

HEI-VAP VALUE DIGITAL -PYÖRÖHAIHDUTTIMET
• Edullinen perushaihdutin manuaalisella nostimella
• Digitaalinen lämmityksen ja pyörimisnopeuden säätö

HEI-VAP ADVANTAGE -PYÖRÖHAIHDUTTIMET
• Haihdutin manuaalisella tai moottoroidulla nostimella
• Digitaalinen lämmityksen ja pyörimisnopeuden säätö
• Haihtuvan höyryn lämpötilan näyttö

HEI-VAP PRECISION -PYÖRÖHAIHDUTTIMET
•
•
•
•

Haihdutin manuaalisella tai moottoroidulla nostimella
Digitaalinen lämmityksen ja pyörimisnopeuden säätö
Integroitu vakuumin kontrollointi
Haihtuvan höyryn lämpötilan näyttö ja automaattinen
höyrystymispisteen tunnistus

KAIKKIIN MALLEIHIN ON
SAATAVILLA LISÄVARUSTEINA MM:
• Lasiosat muovipinnoitteilla
• Erilaisia vakuumipumppuja
• Iso XL-kondensori, jonka
haihdutuspinta-ala on 2200 cm2

Mediq | Laboratoriolaitteet

11

Vakuumilaitteet, vakuumipu
VACUSAFE Comfort
-vakuumijärjestelmä
NESTEIDEN TURVALLISEEN KERÄÄMISEEN
VACUSAFE on pienikokoinen laboratorion vakuumipumppu, joka tarjoaa turvallisen ja
tehokkaan tavan kerätä biologista nestemäistä jätettä. Säädettävä hiljainen vakuumi,
ääni alle 50 dB(A).

VACUSAFE COMFORT, 4 L MUOVIPULLOLLA
Pullon materiaali polypropeenia. Perinteiset letkuliitännät (ei pikaliittimiä,
ei pinnankorkeuskontrollia)
Mediqin tuotenumero 33516, valmistajan tuotenumero 158320

VACUSAFE COMFORT, 4 L MUOVIPULLOLLA
Pullon materiaali polypropeenia. Korkit ja pikaliittimet kestävät autoklavoinnin.
Mukana pinnankorkeusautomatiikka hälytyssignaalilla. Soveltuu riskijätteiden keräämiseen.
Mediqin tuotenumero 15098, valmistajan tuotenumero 158310

VACUSAFE COMFORT, 3 L MUOVIPÄÄLLYSTEISELLÄ LASIPULLOLLA
Kun haluat autoklavoida jätteet nopeasti. Korkit ja pikaliittimet (PVDF) kestävät autoklavoinnin. Pullossa pinnankorkeusautomatiikka hälytyssignaalilla. Pullo ja letkuliitännät
ovat tiiviit ja soveltuvat riskijätteiden, esim. tartuntavaarallisten jätteiden keräämiseen.
Mediqin tuotenumero 23917, valmistajan tuotenumero 158300
Kaikki mallit sisältävät Vacuboy-käsiannostelijan 1-kanavaisella teräksisellä adapterilla ja
letkusarjan filtterillä. Lisävarusteina on saatavilla paljon erilaisia ja monikanavaisia adaptereita.

VACUSIP-imulaitteisto
Kevyt ja pieni VACUSIP on ihanteellinen vakuumilaite
pienten nestemäärien imemiseen ja keräämiseen.
Ladattava akku mahdollistaa laitteen liikuttamisen
paikasta toiseen. Laitteen silikonisella käsiannostelijalla hienosäädät nestevirtauksen määrää.
Annostelijaan voidaan liittää erilaisia adaptereita.

12
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• Laite sisältää ladattavan akun
virtajohdolla ja 500 ml lasipullon
• Mukana kolme erilaista adapterikärkeä, silikoniletkut ja suodatin.
• Mediqin tuotenumero 1230534
• Valmistajan tuotenumero 159000

mput
SUODATA LAADUKKAASTI SARTORIUKSEN VÄLINEISTÖLLÄ

Combisart-suodatustelineet
Sartoriuksen teräksiset 1-, 3- tai 6-paikkaiset Combisart-suodatustelineet 100 tai 500 ml suppiloilla mikrobiologisiin
steriiliystesteihin tai partikkelianalyyseihin. Telineissä voit käyttää myös muovisia (esim. Biosart) tai lasisia suppiloita.
Tasaisen suodatuksen saat yhdistämällä telineet Microsart-mini tai -maxi vakuumipumppuun. Microsart e.jet -pumpulla
ohjaat suodoksen suoraan viemäriin ilman välipulloja.
Mediqin tuotenro

Valmistajan tuotenro

Teline

1230652

16844-CS

1-paikkainen

20013

16824-CS

3-paikkainen

25417

16832-CS

6-paikkainen

1230950

16845-CS

1-paikkainen

78547

16828-CS

3-paikkainen

68132

16831-CS

6-paikkainen

100 ml suppilolla

500 ml suppilolla

Microsart-vakuumipumput
• Hiljainen neopreenikalvopumppu
• Vakuumi on helposti säädettävissä
• Liitäntä letkuille, joiden sisähalkaisija on
9 mm (maxi) ja 4 mm (mini)
Mediqin tuotenro

Valmistajan tuotenro

Koko

Microsart maxi 1-6-paikkaisille suodatuslaitteistoille
1230286

16694-22

22 l/min 100 mbar

Microsart mini 1-3 paikkaisille suodatuslaitteistoille
1230293

16694-06

6 l/min 100 mbar

Microsart E.jet
•
•
•
•
•

Pieni ja kätevä siirtopumppu nesteille
Pumppaa suodoksen suoraan viemäriin
Virtaus > 4,0 l/min vettä, synnyttää maks. 0,4 bar vakuumin
1-3 paikkaiselle suodatuslaitteelle
Ei sisällä letkuja
Mediqin tuotenro

Valmistajan tuotenro

1230953

166MP-4

Mediq | Laboratoriolaitteet
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Mittalaitteet sähkökem
Laajassa valikoimassamme ovat kaikki sähkökemiaan tarvittavat mittarit kuten pH-, sähkönjohtavuus/
TDS- ja liuenneen hapen mittarit. Pöytämalliset, kannettavat tai kynämittarit Eutechin valikoimasta.
Meiltä saat myös puskurit, tarvikkeet, standardit, elektrodit ja kennot, lämpömittarit, sameusmittarit ja
suolapitoisuuden mittarit.

Eutech PC 2700
pH/MV-REDOX-ORP/IONI/JOHTOKYKY/TDS/SUOLAPITOISUUS/
OMINAISVASTUS/LÄMPÖTILA
• Mediqin tuotenumero 1550315
• Mittaa: pH/mV-Redox-ORP/IONI/johtokyky/
TDS/suolapitoisuus/ominaisvastus/lämpötila
• 6-pisteen kalibrointi ja automaattinen
puskurin tunnistus
• Hälytys kalibroinnista
• 500 datan muisti
• Kaksisuuntainen RS232-tiedonsiirto
• GLP:n mukainen aika ja päiväys
• Mitat: 17,5 x 15,5 x 6,9 cm, paino 650 g
• Sisältää pH-elektrodin (ECFG7370101B), johtokykykennon
4-napaisen/lämpötila-anturin (CONSEN9201D),
virtajohdon, RS-232-kaapelin, elektrodin pitimen ja
60 ml täyttöliuoksen pH-elektrodille

Eutech ION 2700
pH/IONI/MV-REDOX-ORP/
LÄMPÖTILA
• Mediqin tuotenumero 1550316
• Mittaa: pH/IONI/mV-Redox-ORP/lämpötila
• 6-pisteen kalibrointi ja automaattinen
puskurin tunnistus
• Hälytys kalibroinnista
• Hälytys tuloksen ollessa hälytysrajojen ulkopuolella
• 500 datan muisti
• Kaksisuuntainen RS232-tiedonsiirto
• GLP:n mukainen aika ja päiväys
• Mitat: 17,5 x 15,5 x 6,9 cm, paino 650 g
• Sisältää pH-elektrodin (ECFG7370101B), lämpötila-anturin
(PH5TEMB01P), virtajohdon, RS-232 kaapelin, elektrodin
pitimen ja 60 ml täyttöliuoksen pH-elektrodille

14
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Eutech pH 2700
pH/MV-REDOX-ORP/LÄMPÖTILA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediqin tuotenumero 1550300
Mittaa pH/mV-Redox-ORP/lämpötila
6-pisteen kalibrointi ja automaattinen puskurin tunnistus
Hälytys kalibroinnista
Hälytys tuloksen ollessa hälytysrajojen ulkopuolella
500 datan muisti
Kaksisuuntainen RS232 tiedonsiirto printterille tai PC:lle
GLP:n mukainen aika ja päiväys
Mitat: 17,5 x 15,5 x 6,9 cm, paino 650 g
Sisältää pH-elektrodin (ECFG7370101B), lämpötila-anturin
(PH5TEMB01P), virtajohdon, RS-232 kaapelin, elektrodin
pitimen ja 60 ml täyttöliuoksen pH-elektrodille
• Laitteen mukana tulevat lisäksi testipussit 30 ml
pH 4, 7 ja 10

iaan
Eutech DO 2700

Eutech CON 2700

LIUENNEEN HAPEN KULUTUS/BOD/
LÄMPÖTILAN MITTARI

JOHTOKYKY/TDS/SUOLAPITOISUUS/
OMINAISVASTUS/T °C

• Mediqin tuotenumero 1550318
• Liuenneen hapen kulutus/BOD/lämpötilan mittari
• Ilmoittaa liuenneen hapen pitoisuuden ppm,
mg/l ±0,5 % koko asteikon tarkkuudesta
• Tarkat lukemat lämpötilan, suolapitoisuuden tai
ilmanpaineen vaihteluista huolimatta
• Hälytys kalibroinnista
• Hälytys tuloksen ollessa hälytysrajojen ulkopuolella
• 500 datan muisti
• Kaksisuuntainen RS232-tiedonsiirto tietokoneelle
• GLP:n mukainen aika ja päiväys
• Mitat: 17,5 x 15,5 x 6,9 cm, paino 650 g
• Sisältää itsesekoittavan liuenneen hapen/BOD/
ATC-lämpötila-anturin (EC620SSP), virtajohdon
ja RS-232-kaapelin

• Mediqin tuotenumero 1550314
• Mittaa: johtokyky/TDS/suolapitoisuus/
ominaisvastus/lämpötila
• Hyväksyy 2- ja 4-napaiset kennot
• Näyttää johtokyvyn, lämpötilan, elektrodityypin,
kalibrointipisteet, ajan ja päiväyksen samaan aikaan
• Auto- tai manuaalinen kalibrointi
• Uudelleen platinointi 5 minuutissa
• Hälytys kalibroinnista
• Hälytys tuloksen ollessa hälytysrajojen ulkopuolella
• 500 datan muisti
• Kaksisuuntainen RS232-tiedonsiirto
• GLP:n mukainen aika ja päiväys
• Kennon platinointi 5 minuutissa
• Mitat: 17,5 x 15,5 x 6,9 cm, paino 650 g
• Sisältää 4-napaisen
johtokykykennon
(CONSEN9201D/ATClämpötila-anturi),
virtajohdon, RS-232 kaapelin
ja kennon pitimen

Mediq | Laboratoriolaitteet
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Eutech pH 700
virtajohdolla

Eutech pH 700,
sis. tarvikkeet

PH/MV-REDOX-ORP/LÄMPÖTILA

PH/MV-REDOX-ORP/LÄMPÖTILA

• Mediqin tuotenumero 1701394

• Mediqin tuotenumero 1702105
• Sisältää virtajohdon, niiaavan
elektrodinpitimen, geelitäytteisen
muovirunkoisen pH-elektrodin,
lämpötila-anturin ja
pH-puskuripussit testaukseen

MOLEMMISSA MITTAREISSA PERUSTOIMINTOINA:
•
•
•
•
•
•
•

100 muistipaikkaa,
1–5-pisteen kalibrointi,
Mittaustarkkuus ± 0,01 pH
Automaattinen puskurintunnistus ja ilmoitus lukeman stabiliudesta
Automaattinen tai manuaalinen lämpötilan kompensointi
Mahdollista käyttää kaikkia BNC-liittimin varustettuja elektrodeja ja pH-puskureita.
Lisäksi mahdollisuus ORP-mittauksiin erillisellä anturilla (ei sisälly toimitukseen)

Eutech CON 700
JOHTOKYKY/TDS/LÄMPÖTILA
Sisältää 2-napaisen johtokykykennon lämpötila-anturilla
(kennovakio 1,0, pituus 144 x 16 mm), ja kennon pitimen.
•
•
•
•
•
•
•
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Mediqin tuotenumero 1702265
Muisti 100 datasettiä
Mittausalue µS – 200 mS/cm
Resoluutio 0,01/0,1/1 µS, 0,01/0,1 mS
Ready-valo kun tulos on stabiili
5 eri johtokykyaluetta
Kalibrointivalinta painamalla

Mediq | Laboratoriolaitteet

Eutech pH 150

Eutech pH 450

PH&MV JA LÄMPÖTILA

PH&MV, IONI JA LÄMPÖTILA

• Mediqin tuotenumero 1700671
• Vesitiiviys luokan IP67 mukaan
• Muisti 150 mittaustulosta
lämpötilalla
• Automaattinen 5 puskurin
tunnistus
• Iso selkeä kolmen rivin
LCD-näyttö
• Muistutus paristosta ja
kalibrointitarpeesta
• Kalibroitavissa Redox/
ORP-standardeilla tai pH
• Sammuu automaattisesti 20 min
viimeisen painalluksen jälkeen
• Patterit 2 x 1,5 V, 100 h,
paino kantolaukussa 0,7 kg,
23 x 23 x 7 cm, mittari 0,5 kg
• Virtajohto optiona
• Tarkkuus/toistettavuus pH ±0,01
• Alue ±2000 mV
• Hyväksyy kaikki BNC-liitännällä olevat elektrodit

• Mediqin tuotenumero 1700672
• Vesitiiviys luokan IP67 mukaan
• Muisti 500 mittaustulosta
lämpötilalla ja ajalla
• Automaattinen 5 puskurin
tunnistus
• Iso selkeä kolmen rivin
LCD-näyttö taustavalolla
• Muistutus paristosta ja
kalibrointitarpeesta
• Kalibroitavissa Redox/
ORP-standardeilla tai pH
• Sammuu automaattisesti 20 min
viimeisen painalluksen jälkeen
• Patterit 2 x 1,5 V, 100 h,
paino kantolaukussa 0,7 kg,
23 x 23 x 7 cm, mittari 0,5 kg
• Optiona virtajohto, USB- tai RS232kaapelit tiedonsiirtoa varten PC:lle
• Tarkkuus/toistettavuus pH ±0,01
• Alue ±2000 mV
• Hyväksyy kaikki BNC-liitännällä olevat elektrodit

PC 450 Combi kit

PC 450 Meter KIT

PH/MV, JOHTOKYKY/TDS/
SUOLAPITOISUUS/LÄMPÖTILA

PH/MV, JOHTOKYKY/TDS/
SUOLAPITOISUUS/LÄMPÖTILA

• Mediqin tuotenumero 1701441
• Mittari kätevästi kantolaukussa, jossa mukana Combiyhdistelmäelektrodi, jossa pH- ja johtokykykenno samassa,
USB-kaapeli, 60 ml pulloissa puskurit pH 4 ja 7 sekä
huuhteluvesi, johtokykystandardit 1413 µS, 12,88 mS ja
111,8 mS sekä huuhteluvesi.
• Toimii paristoilla ja/tai
erikseen tilattavissa
olevalla virtajohdolla,
Mediqin tuotenro 1701188.
RS232-kaapeli erikseen
tilattavissa.

• Mediqin tuotenumero 1702021
• Mukana erilliset pH- ja johtokykyelektrodit.

MOLEMMISSA MITTAREISSA PERUSTOIMINTOINA:
•
•
•
•

GLP:n mukainen päiväys/aika näytöllä
500 muistipaikkaa
1–6-pisteen kalibrointi, USA, NIST, DIN tai omat
Mittaustarkkuus ± 0,01 pH, johtokyky ± 1 % asteikosta,
johtokyky 0–200 mS, 0–20 mS Combi-elektrodilla
• Elektrodin herkkyys näytöllä prosentteina tai kennovakiona

•
•
•
•
•
•

Kennovakio valittavissa 0,10, 1,00 tai 10,0
Automaattinen puskurintunnistus
Muistutus kalibroinnista, ilmoitus patterista
Kaikki BNC-liittimin varustetut elektrodit sopivat
Ohjelmistopäivitykset ladattavissa ilmaiseksi
3 vuoden takuu mittarille
Mediq | Laboratoriolaitteet
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Hettich-sentrifugit
EBA 270
EBA 270 -sentrifugi on pieni ja näppärä
swing-out-roottorilla varustettu sentrifugi.
• 6 paikkaa yleisimmille 5-15 ml näyteputkille
• Sopii mainiosti pieniin laboratorioihin ja
näytteenottopisteisiin
• Mitat: (k x l x s) 239 x 326 x 389 mm
• Paino 14 kg

Rotofix 32 A

HETTICHSENTRIFUGEILLA
2 VUODEN
TAKUU

Mikrosentrifugit

Kestävä ja monikäyttöinen perussentrifugi
kliinisiin ja tutkimuslaboratorioihin.

Helppokäyttöiset sentrifugit mikroputkien sentrifugointiin.

•
•
•
•
•

• max. 13 300 RPM ja max. 17 008 RCF

Laaja sovitevalikoima
Helppokäyttöinen ohjauspaneeli nopeudelle ja ajalle
Huoltovapaa moottori
Mitat: (k x l x s) 257 x 366 x 430 mm
Paino 23 kg

KAPASITEETTIESIMERKKEJÄ
•
•
•
•

16 x 10 ml näyteputkea
28 x 5 ml näyteputkea
32 x 15 ml kartiokärkiputkea
4 x 100 ml astia

18
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MIKRO 185
MIKRO 200/200R
• max. 15 000 RPM ja max. 21 382 RCF

MIKRO 220/220R
• max. 18 000 RPM ja max. 31 514 RCF
• Jäähdyttävissä R-malleissa lämpötilan säätö
-20 - +40 °C tai -10 - +40 °C
• Paljon erilaisia roottorivaihtoehtoja
• Hiljainen ja miellyttävä käyntiääni

Universal 320/320R
Erittäin suorituskykyinen sentrifugi ja kattava varustevalikoima
sekä kliinisten että tutkimuslaboratorioiden tarpeisiin.
• Ergonominen moottoroitu kannen
lukitus ja avaus
• Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
nopeuden/G-arvon, jarrutuksen,
kiihdytyksen, ajan ja lämpötilan
ohjelmointiin
• 10 ohjelman tallennusmahdollisuus
• Jäähdyttävässä 320R-mallissa
portaaton lämpötilan säätö
-20 - +40 °C

KAPASITEETTIESIMERKKEJÄ:
•
•
•
•

32 x 5 ml näyteputkea
32 x 15 ml kartiokärkiputkea
10 kuoppalevyä
30 x 1,5/2,0 ml mikroputkea

Rotina 380/380R
Monipuolinen ja tehokas sentrifugi, joka täyttää nykypäivän laboratorioiden
tehokkuus- ja turvallisuusvaatimukset.
• Ergonominen ja helppokäyttöinen
ohjelmointipaneeli
• Moottoroitu kannen avaus ja lukitus
• 98 ohjelman tallennusmahdollisuus
• Pehmeä ja hiljainen käynti ja
huoltovapaa moottori
• Automaattinen pyörijän ja epätasapainon tunnistus sekä moottorin
ylikuumenemissuoja

• Roottorikammion sisäpinta kiillotettua
haponkestävää terästä
• Lämpötilansäätö -20 - +40 °C ja
esijäähdytys-toiminto (jäähdyttävä
malli)
					

KAPASITEETTIESIMERKKEJÄ
• 76 x 5 ml näyteputkea
• 16 x 50 ml kartiokärkiputkea
• 4 x 290 ml sentrifugipulloa

Rotanta 460 RF
Rotanta 460 -sarjan sentrifugien tehokas ja parantunut suorituskyky sekä laajentunut
valikoima varusteita takaavat nopean ja ongelmattoman toiminnan erilaisten
laboratorioiden päivittäisessä käytössä.
• Saatavilla myös Rotanta 460/460Rpöytämallit
• Ergonominen ja helppokäyttöinen
ohjelmointipaneeli, jossa 98 ohjelman
tallennusmahdollisuus
• Moottoroitu kannen avaus ja lukitus
• Automaattinen roottorin tunnistus ja
ilmoitus häiriöstä tasapainotuksessa,
kannen lukituksessa ja elektroniikassa
• Lämpötilansäätö -20 - +40 °C ja
esijäähdytys-toiminto (jäähdyttävä
malli)

• Roottorikammion sisäpinta kiillotettua
haponkestävää terästä
• Mitat (k x l x s) 961 x 554 x 697 mm
• Paino 164 kg

KAPASITEETTIESIMERKKEJÄ
• 196 x 5 ml näyteputkea
• 96 x 15 ml ja 40 x 50 ml
kartiokärkiputkea
• 4 x 750 ml sentrifugipulloa
• 24 kuoppalevyä

Aukeamalla esiteltyjen sentrifugien lisäksi saatavilla on myös useita
muita Andreas Hettichin valmistamia sentrifugimalleja.
Mediq | Laboratoriolaitteet
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Sterilointi, liekitys, desinfiointi
Tuttnauer-autoklaavit täyttävät tiukimmat kansainväliset direktiivit ja standardit.

Tuttnauer-laboratorioautoklaavit
Päältä tai edestä täytettävät helppokäyttöiset autoklaavit täysin
automaattisella ohjausjärjestelmällä ja muistilla.
•
•
•
•
•

Sterilointilämpötilat 105–137 °C
Kaksi taipuisaa PT-100 lämpötila-anturia nesteille kammion sisällä
Automaattinen oven sulku- ja lukitusmekanismi
Ulostulevan höyryn kondensointi
Kammio valmistettu AISI 316L tai 316Ti ruostumattomasta teräksestä

Lisävarusteina mm.
Nopea nestejäähdytys, tukipaine nesteiden sterilointiin, printteri, vakuumi,
höyrynkehitin, BioHazard-suodatin, erikoisohjelmat, verkko- ja umpikorit.

PÄÄLTÄ TÄYTETTÄVÄT

EDESTÄ TÄYTETTÄVÄT

Malli

Koko

Malli

Koko

2840 ELV

31 litraa

2840 EL

28 litraa

3850 ELV

65 litraa

3850 EL

65 litraa

3870 ELV

85 litraa

3870 EL

85 litraa

5050 ELV

110 litraa

5050 EL

110 litraa

5075 ELV

160 litraa

5075 EL

160 litraa

Tuttnauer-autoklaavit kliinisiin laboratorioihin
Edestä täytettävät helppokäyttöiset B-luokan autoklaavit. Fraktioidulla esivakuumilla tyhjennetään tuotteissa olevat
ilmataskut. Soveltuu kiinteiden instrumenttien ja pakattujen kiinteiden instrumenttien steriloimiseen sekä huokoisten
ja onttojen materiaalien steriloimiseen.
Täysin automaattinen ohjausjärjestelmä. Viisi valmista ohjelmaa
pakatuille ja pakkaamattomille instrumenteille sekä kaksi testiohjelmaa
(Bowie-Dick ja Leak test). Ohjain tallentaa 200 viimeisimmän syklin
tiedot muistiin, ja ne ovat siirrettävissä muistitikulla USB-portista.
Vedentäyttö ja tyhjennys on erittäin helppo suorittaa laitteen
etuosasta tai päältä. Laite ei vaadi kiinteää vesiliitäntää.
• Sisäänrakennettu höyrygeneraattori 3 kW
• Hyllynpidikkeet ja hyllyt vakiona
• Kammio valmistettu AISI 316L ruostumattomasta teräksestä

Malli

Koko

ELARA 9D

19,8 litraa

ELARA 9i

19,8 litraa

ELARA 11

28,5 litraa
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TURVALLISEEN LIEKITYKSEEN
Integra-Biosciencesin valikoimassa pöytämalliset Fireboy Plus- ja Fireboy Eco -turvabunsenit sekä pistoolimallinen Flameboy.

FLAMEBOY

Mediaclave &
Mediajet
Modernit elatusainekeittimet Mediaclave
10 ja 30 litraa ja annosteluun Mediajetkaruselliannostelijat 360 tai 540 maljaa.

FIREBOY plus
• Siirrettävä bunsenpoltin, joka
voidaan yhdistää kaasulinjastoon tai käyttää erillisellä
kaasupatruunalla
• Kolme eri sytytystapaa: liikesensorin avulla, jalkapolkimella
tai suoraan laitteesta
• Useita turvallisuutta parantavia
ominaisuuksia: ylikuumenemissuoja, automaattinen virrankatkaisu,
säädettävä liekin
palamisaika ym.

FIREBOY
eco
• Liekin sytytys jalkapolkimella (sisältyy
pakkaukseen)
• Voidaan yhdistää
kaasulinjastoon tai
käyttää erillisellä
kaasupatruunalla

Elatusainekeitin, vesihaude,
autoklaavi, annostelija
= Mediaclave

MEDIACLAVE
• Säästöä elatusainekuluhin – hukkatilavuus
vain 15 ml kattilan muotoilun ansiosta
• Keittimessä USB-portti, josta tiedonsiirto
kätevästi tietokoneelle
• Suomenkielinen käyttöliittymä

MEDIAJET
• Petrimaljojen tai putkien annosteluun
• Täysin automaattinen maljanvalu
isolla kapasiteetilla
• Suomenkielinen käyttöliittymä
• Laitteistoon mahdollista kytkeä eri valmistajien
mustesuihkutulostimet maljojen merkitsemiseen

Mediq | Laboratoriolaitteet
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Lancerin laboratoriope
Lancerin uusi Ultima-sarjan laboratorio- ja teollisuuspesukoneiden valikoima tarjoaa markkinoiden
monipuolisimmat toiminnot. Materiaalit on valittu kestämään kemikaaleja ja koneissa on valmiiksi
ohjelmoituja erikoisohjelmia analyyttisen kemian, mikrobiologian ja bakteriologian sovelluksiin. Kaikkiin
koneisiin on mahdollista saada validointi tehtaalla ja tehdastoimituksena FAT-dokumentoinnit ja IQ/OQdokumentit. Pesuohjelmissa on valittavissa mm. pesu-, huuhtelu- ja kuivauslämpötilat. Näiden lisäksi
voit valita eri toimintasyklien määrät ja niiden toiminta-ajat.

815 LX ja 820 LX ovat kuivaavia, laboratoriopöydän alle
sijoitettavia malleja. Mallissa
815 kuivaus on toteutettu
kammion sisäisellä ilmankierrolla ja mallissa 820 on
tehokas HEPA-suodatettu
kuumailmapuhallus suihkuputkien kautta myös astioiden
sisälle. 810 LX -malli on ilman
kuivausta.

810 ja 815 LX, kaksi pesutasoa

820 LX, kaksi pesutasoa

HEPA-kuivaavat 910- ja
1300-mallit, molemmissa
allaskaapit pesuainekanistereita varten. Kuivausilma
johdetaan suihkuputkien
kautta astioiden sisälle ja
kammiopuhalluksella kuivaus
astioiden ulkopuolelta.
Ergonominen työskentelykorkeus.

910 LX, kaksi pesutasoa
22 Mediq | Laboratoriolaitteet

1300 LX, kolme pesutasoa

sukoneet

1400-mallissa on kolme
pesutasoa ja 1600-mallissa
on neljä pesutasoa.
Pesutasojen paikat ovat
muutettavissa eri korkeudelle
astioiden koosta riippuen.
Molemmat mallit ovat
HEPA-kuivaavia.

1400 LX, kolme pesutasoa

1600 LX, neljä pesutasoa

HEPA-kuivaavassa
mallissa 1800 on kuusi
pesutasoa, lasiovet
avautuvat sivuun
vetämällä, tehokuivaus
kahdella turbiinilla.
Laitteisto soveltuu
farmaseuttiseen
teollisuuteen, jossa ei
vaadita täydellistä
GMP-mukaisuutta.

• Lancerin pesukoneet ovat erittäin
hiljaisia tehokkaiksi laboratoriopesukoneiksi!
• Lisävarusteina on saatavilla mm.
validointimonitorit, virtausmittarit,
johtokykymittarit huuhteluveden
puhtauden seurantaan, näytteenottohanat jne.
• Mallisarjaan kuuluvat myös
läpiantomallit kahdella ovella
ja tehokuivauksella.

1800 LX, 6 pesutasoa
Mediq | Laboratoriolaitteet
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Lämpö-, viljelyja olosuhdekaapit
Lämpökaapit
Termaks-lämpökaapit
tuulettimella, TS 9000 -sarja
Kaapit soveltuvat erinomaisesti kuumailmasterilointiin
sekä tuotteiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen.
Lämpötila-alue: t* – +250 °C.
Tuuletinnopeus säädettävissä välillä 1–10.
*) 2 °C ympäröivää lämpötilaa korkeampi lämpötila.

•
•
•
•

TS
TS
TS
TS

9026, lämpökaappi 26 litraa
9053, lämpökaappi 53 litraa
9135, lämpökaappi 135 litraa
9430, lämpökaappi 430 litraa

Binder-lämpökaapit ilman tuuletinta
ED-sarjan kaapit soveltuvat kuumailmasterilointiin,
tuotteiden hellävaraiseen lämmittämiseen ja kuivaamiseen.
Lämpötila-alue: t* – +300 °C.
*) 5 °C ympäröivää lämpötilaa korkeampi lämpötila.

•
•
•
•
•

ED
ED
ED
ED
ED

56, viljelykaappi 57 litraa
115, viljelykaappi 114 litraa
260, viljelykaappi 255 litraa
400, viljelykaappi 400 litraa
720, viljelykaappi 720 litraa

24 Mediq | Laboratoriolaitteet

Viljelykaapit
Thermocult-inkubointikaappi
Bakteriologisiin tutkimuksiin
Pieni ja edullinen, on sopiva ahtaisiinkin tiloihin. Kevyt, sopii pysty- ja vaakaasennukseen; pöydälle tai seinälle. Muovinen pintamateriaali on helppo
puhdistaa ja desinfioida. Kapasiteetti: 20 Uricult-putkea tai 8 petrimaljaa.
•
•
•
•
•

Inkubointilämpötila +35 °C ± 2 °C
Ulkomitat 300 x 170 x 150 mm
Sisämitat 210 x 145 x 110 mm
Mediqin tuotenumero 62875
Lisävarusteena erillinen hylly, Mediqin tuotenumero 63377

Binder B 28 -viljelykaappi
Pieni ja edullinen inkubaattori luonnollisella ilmankierrolla. Kaapin tilavuus
28 l. Mekaanisesti ohjattu lämpötilan säätö. Analoginen lämpömittari,
helposti luettavissa. Kaapin sisusta ruostumatonta terästä. Hintaan sisältyy
2 kpl kromipäällystettyjä teräshyllyjä, max. hyllymäärä 4 kpl.
• Sisämitat 400 x 250 x 280 mm (L x S x K)
• Ulkomitat 580 x 425 (+ 50 mm oven paksuus) x 402 mm.
• Lämpötila-alue + 30 °C – 70 °C

Termaks-viljelykaapit tuulettimella
B-sarjan kaapit on suunniteltu erilaisten tuotteiden lämmittämiseen ja
inkubointiin. Lämpötilan hälytysrajat voi säätää digitaalisesti. Lämpötilaalue: t* – +99,9 °C. Tuuletinnopeus säädettävissä välillä 1–10.
*) 2 °C ympäröivää lämpötilaa korkeampi lämpötila.

•
•
•
•

B
B
B
B

9025, viljelykaappi 25 litraa
9051, viljelykaappi 51 litraa
9130, viljelykaappi 130 litraa
9420, viljelykaappi 420 litraa

Binder viljelykaapit
ilman tuuletinta
BD-sarjan kaapit on suunniteltu erilaisten tuotteiden lämmittämiseen ja
inkubointiin. Luonnollinen ilmankierto vähentää näytteiden kuivumista.
Lämpötila-alue: t* – +100 °C.
*) 5 °C ympäröivää lämpötilaa korkeampi lämpötila.

•
•
•
•
•

BD
BD
BD
BD
BD

56, viljelykaappi 57 litraa
115, viljelykaappi 112 litraa
260, viljelykaappi 253 litraa
400, viljelykaappi 400 litraa
720, viljelykaappi 720 litraa
Mediq | Laboratoriolaitteet

25

Termaks jäähdyttävät viljelykaapit,
KB 8000 -sarja
Luotettava ja tarkka KB 8000 -sarja. Kaapeissa on tasainen ilmavaippalämmitys ja
näytteiden turvallisen säilytyksen varmistavat automaattisesti säätyvät ali- ja ylilämpötermostaatit. Erittäin helppokäyttöinen reaaliaikaohjelmointi (ns. viikonloppuohjelmointi)
on saatavana lisäoptiona. Käytettävissä oleva lämpötila-alue: -9,9 – +70 °C.
• KB 8182, jäähdyttävä viljelykaappi 182 litraa
• KB 8400, jäähdyttävä viljelykaappi 400 litraa

Binder jäähdyttävät viljelykaapit,
kompressorijäähdytyksellä
Laitteissa on reaaliaikainen ohjelmointi vakiona. Kompressorimallien käytettävissä
oleva lämpötila-alue on -5°C - +100°C. Säädettävä tuulettimen nopeus.
•
•
•
•
•
•

KB
KB
KB
KB
KB
KB

23, jäähdyttävä viljelykaappi 20 litraa
53, jäähdyttävä viljelykaappi 53 litraa
115, jäähdyttävä viljelykaappi 115 litraa
240, jäähdyttävä viljelykaappi 247 litraa
400, jäähdyttävä viljelykaappi 400 litraa
720, jäähdyttävä viljelykaappi 698 litraa

Binder jäähdyttävät viljelykaapit,
Peltier-jäähdytyksellä
Laitteissa on reaaliaikainen ohjelmointi vakiona. Peltier-mallien käytettävissä
oleva lämpötila-alue on +4°C - +100 °C. Säädettävä tuulettimen nopeus.
• KT 53, jäähdyttävä viljelykaappi 53 litraa
• KT 115, jäähdyttävä viljelykaappi 102 litraa
• KT 170, jäähdyttävä viljelykaappi 163 litraa

Binderin CO2-inkubaattori
steriloitavalla CO2-sensorilla
Binderin CO2-inkubaattoreita on kahta eri mallia ja kolmea eri kokoa. Kaikissa
inkubaattoreissa on tehokas sterilointiohjelma (180 °C). CB-malleissa ei tarvitse
irrottaa hiilidioksidisensoria steriloinnin ajaksi. Lisäksi CB-malleissa on Permadry™kosteutusjärjestelmä ja täysin saumaton kammio. Nämä seikat takaavat mahdollisimman steriilit olosuhteet solujen kasvattamiseen. Kaikista malleista löytyy
huojuntavapaa CO2-infrapunatunnistin (IR).

C- JA CB-HIILIDIOKSIDI-INKUBAATTORIT
• Lämpötila-alue +7 °C huoneenlämpötilasta -> 50/60 °C
• CB-mallien tilavuudet 53, 150 ja 210 litraa
• C-mallin tilavuus 150 litraa
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Olosuhde- ja muut testikaapit
Binder-olosuhdekaapit
KBF -kosteuttavat olosuhdekaapit sopivat näytteiden vanhentamis- ja stabiilisuustesteihin. Kaapin kosteus on säädettävissä
välillä 10–80 % ja lämpötila-alue 0…+70 °C. KBW- ja KBWFvalokaapit puolestaan sopivat in vivo- ja in vitro -kasvatuksiin.
Niissä on siirrettävät valoelementit, joista valo tulee kasvatuksiin suoraan ylhäältä päin. Näiden kaappien lämpötila-alue on
0…+70 °C. KBWF-kaapit ovat kostuttavia valokaappeja, joiden
kosteus on säädettävissä välillä 10–80 %.

Termaks-olosuhdekaapit,
KB 8000 F- ja FL-sarja
Termaksin entistäkin suorituskykyisemmät ja energiaa säästävämmät
8000-sarjan olosuhdekaapit ovat helppoja käyttää ja ohjelmoida. Reaaliaikainen ohjelmointi pystyy käsittelemään automaattisesti 20 eri lämpö-,
valo- ja kosteusarvoa. Lisäksi valitut arvot voidaan säätää kohti uutta
oletusarvoa halutulla muutosnopeudella. Lämpötila-alue: -2,0 – +70 °C.
Sisätilavuus 400 litraa.
• KB 8400 F, lämpö-, kosteus- ja olosuhdekaappi 400 litraa
• KB 8400 FL, lämpö-, kosteus-, ja valo-olosuhdekaappi 400 litraa

Binderin muut testikaapit
Binderin valikoimista löytyy lisäksi useita eri testikaappeja.
Näistä esimerkkinä:
• Liuotinpohjaisten näytteiden kuivaukseen soveltuvat
FDL- ja MDL-turvakuivauskaapit
• VD-vakuumikaapit ja VDL-turvavakuumikaapit
• M-testikaapit +300 °C asti
• MK-testikaapit -40 – +180 °C
• MKF-olosuhdekaapit kosteuden säädöllä -40 – +180 °C
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ARCTIKO

Laboratoriopakastimet
ja -jääkaapit

Arctiko on tanskalainen kylmälaitteiden valmistaja, jonka laajaan tuotevalikoimaan kuuluu syväjää- ja peruspakastimia, jääkaappeja, jääkaappi/
pakastin-yhdistelmiä sekä lääkejääkaappeja. Arctiko on patentoinut
yhden kompressorin tekniikan, jolla
säästät energiakuluissa jopa 50 %.
Arctikolta löytyvät myös kahden
erillisen kompressorin kaapit, jotka
puolestaan antavat lisävarmuutta
näytteiden säilytykseen.

Lääke- ja näytejääkaapit sekä pakastinkaapit
• +1...+10 °C ja -10...-30 °C
• Jääkaapit ja pakastimet: 55–1361 l
• Yhdistelmäkaapit: 161/161 l ja 288/288 l
• Myös lasiovellisia malleja
Pakastimet -10...-60 °C
• Kaapit: 54–1300 l (-20...-40 °C)
• Arkut: 133–476 l (-10...-45 °C)
• Arkut: 71–476 l (-30...-60 °C)
Syväjääpakastimet -40...-86 °C
• Kaapit: 55–826 l, myös kannettava malli (-80 °C)
• Arkut: 71–368 l

28 Mediq | Laboratoriolaitteet

Syväjääpakastimet kahdella erillisellä
kompressorilla -40...-90 °C
• Kaapit: 3381, 496, 610 ja 815 l
Kryopakastimet
• -140...-150 °C (169 l)
• -140...-150 °C (230 l)

• ISO 9001 ja ISO 13485 (EU 93/42/EEC MDD)
• Useimpiin malleihin saatavilla myös ATEX-luokitus
(kipinäsuojaus)
• Meiltä myös Arctikon kylmälaitteiden valtuutettu
huoltopalvelu

DÜPERTHAL

Kemikaali- ja
paloturvakaapit

AIR LIQUIDE

Nestetyppisäiliöt
Cryopalin Air Liquide -nestetyppisäiliöitä
on useita eri kokoja ja niiden kapasiteetit
kattavat vaativimmatkin tarpeet.

NESTETYPPISÄILIÖT VOIDAAN JAKAA
KAHTEEN RYHMÄÄN:
• Nestetypen kuljetukseen ja säilytykseen
• Biologisten näytteiden kuljetukseen ja säilytykseen
AGIL-sarjan säiliöt ovat pienikokoisia teräsastioita näytteiden jäädytykseen sekä lyhytaikaiseen kuljetukseen
laboratoriossa. Käyttölämpötila on +200 – -200 °C ja
tilavuudet 0,5–6 litraa.

Düperthal-turvakaapit tarjoavat
työturvallisuutta ilman kompromisseja.
Nämä kaapit on suunniteltu erityisesti
herkästi syttyvien, palavien nesteiden
ja kemikaalien säilytykseen työtiloissa.
PALOTURVAKAAPPIEN PALOLUOKKA 90 MIN
• Täyttää standardin DIN EN 14470-1
• Yksi- ja kaksioviset sekä tilaa säästävät
taitto-ovelliset mallit
• Myös työpöydän alle sopivia malleja
• Useita hyllyratkaisuja, useita värivaihtoehtoja
• Kestävät, korkealuokkaiset materiaalit

HAPPO–EMÄS KEMIKAALIKAAPIT
• Yksi- ja kaksioviset mallit PE-vetohyllyillä
• Myös työpöydän alle sopivia malleja

TR-sarjan säiliöt ovat paineistamattomia alumiiniastioita
nestetypen kuljetukseen ja säilytykseen. Pienimpiin säiliöihin saa kaatokahvat ja isompiin pumppuja, joiden avulla
annostelu on helppoa ja turvallista. Säiliöitä on seitsemää
eri kokoa. Niiden tilavuudet ovat 7–100 litraa.
GT-sarjan nestetyppisäiliöt on tarkoitettu pienten biologisten näytteiden, kuten olkien ja ampullien säilytykseen.
Näytteet sijoitetaan kanistereihin, joita on säiliön koosta
riippuen 3–10 kpl. Säiliömalleja on sekä pitkällä säilyvyysajalla että suurella kapasiteetilla. Tilavuudet ovat 2–40
litraa.
ARPEGE-sarjan säiliöt mahdollistavat biologisten näytteiden monipuolisen säilytyksen. Näytteet voivat olla olkia,
putkia tai ampulleja säilytystelineissään. Useat lisävarusteet kuten lämpötilaseuranta, pinnankorkeusnäyttö sekä
etähallintaparantavat säilytysolosuhteiden seurantaa.
Tilavuudet 40–170 litraa.
VOYAGEUR-sarjan säiliöt on tarkoitettu näytteiden
turvalliseen kuljetukseen. Nestetyppi imeytetään absorboivaan materiaaliin, jolloin läikkymisvaara on minimoitu
kuljetuksen aikana. Säiliöiden tilavuudet 2–10 litraa.
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LABORATORIOIDEN VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

Bradyn tarratulostimet
ja tarrat
Bradylla on laaja tuotevalikoima erilaisia
ääriolosuhteita kestäviä tarroja.
Tarrat kestävät mm.
• Nestetypen
• Syväjääpakastimen
• Vesihauteen
• Autoklaavin

BMP21™ KANNETTAVA TARRATULOSTIN
BMP21 on helppokäyttöinen ja edullinen tulostin
vaativaankin tulostukseen. Tarravalikoimasta löytyy
materiaaleja, jotka soveltuvat nestetypestä autoklaaviin.
•
•
•
•

Tulostin tunnistaa automaattisesti kasetin tarran koon
Automaattinen sarjoitus ja fonttikoon asetus
Sisäänrakennetut graafiset symbolit ja viivakoodit
Muistikapasiteetti riittää 10 merkintäasetuksen
tallennukseen
• 3 nauhaleveyttä: 9,5, 12,7 ja 19,1 mm
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BMP51™ JA BMP53™
KANNETTAVAT TARRATULOSTIMET
BMP51 ja BMP53 ovat tukevia ja helppokäyttöisiä tulostimia,
jotka voi yhdistää tietokoneeseen. Tietokonetulostukseen
suosittelemme LabelMark-ohjelmistoa, johon voit tuoda
tiedot esim. Excel-taulukosta ja tulostaa kaikki tarrat samalla
kertaa.
BMP51-tulostimessa on suuri LCD-näyttö ja QWERTY-näppäimistö, joiden avulla voit luoda tarrat ilman tietokoneliitäntää. BMP53 on samanlainen kuin BMP51, mutta ilman näyttöä
ja näppäimistöä. Tämä tulostin vaatii ohjelmiston tarrojen
tulostukseen. Molemmissa tulostimissa käytetään kasetteja,
jotka sisältävät tarramateriaalin sekä värinauhan.

KUN NOPEUS JA TARKKUUS RATKAISEVAT

YSI 2950 -biokemian
analysaattori

LUOTETTAVA MITTAUSTEKNIIKKA!
• Yhden minuutin mittaus
• Ei tarvetta näytteensyöttäjälle
• Ei tukkeutumisvaaraa ainutlaatuisen mittauskammion
ja kanavien muotoilun ansiosta
• Automatisoitu näytteenotto erilaisista putkista tai
96-kuoppalevyistä
• Useita tiedonsiirtovaihtoehtoja: USB, Ethernet ja RS232
• Laitteeseen tallennetut koulutusvideot
• Modulaarinen rakenne tulevaisuuden laajennuksia varten

SOVELLUKSIA:
• Bioprosessien monitorointi: esim. glukoosi ja etanoli
fermentointiliuoksista
• Biopolttoaineen tuotanto ja tutkimus: esim. glukoosin ja
ksyloosin samanaikanen analysointi
• Elintarvikkeiden prosessointi: esim. perunan prosessointi
ja laadunvarmistus, välipalat, säilykkeet
• Kliininen kemia: veren glukoosi ja laktaatti

HELPOIN JA EDULLISIN TAPA MITATA
•
•
•
•
•

Glukoosia
Laktaattia
Glutamiinia
Glutamaattia
Ksyloosia

•
•
•
•
•

Etanolia
Metanolia
Sukroosia
Galaktoosia
Laktoosia

•
•
•
•
•

Koliinia
Vetyperoksidia
Glyserolia
Ammoniumia
Kaliumia
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RIDA CUBE SCAN
®

UUDISTUNUT ENTSYYMIMÄÄRITYS
R-Biopharmin RIDA CUBE SCAN on pieni ja liikuteltava analysaattori, joka sopii tuotantolaitosten
sekä pienten laatulaboratorioiden entsyymimäärityksiin.

RIDA CUBE SCAN -ENTSYYMITESTIN EDUT:
Helppo

Pipetoi näyte putkeen, sulje ja anna
RIDA CUBE SCANIN tehdä loput.
Laite mittaa, lisää reagenssin, ravistelee,
mittaa ja laskee tuloksen sinulle valmiiksi.
Liikuteltava Mittaa entsyymit siellä missä tietoa tarvitaan.
Ajansäästöä Vain yksi pipetointi ja ajon käynnistys –
vapauttaa aikaasi muihin tehtäviin.

SAATAVANA TESTIT (32 kpl/kitti):
•
•
•
•
•
•
•
•

Glucose/Fructose
Glucose
L-Lactic acid
Sucrose
Acetic acid
L-Malic acid
D/L-Lactic acid
Lactose

•
•
•
•
•
•
•

Ammonia
Ethanol
Glycerol
Cholesterol
Nitrate
D-Sorbitol/Xylitol
Sulfite (SO2)

LUKIJA HOMETOKSIINIEN MÄÄRITYKSEEN

RIDA® SMART APP
• Määrittää yleisimmät hometoksiinit
viljanäytteistä 5 minuutissa
- DON
- Aflatoksiini
- Tsearalenoni
- Fumonisiini
- T2/HT2
• Herkkä ja luotettava, tulokset yhteneviä HPLC:n kanssa
• Helppokäyttöinen
RIDA SMART APP Mycotoxin -sovellus on tarkoitettu
mykotoksiinipitoisuuden kvantitointiin kaikista R-Biopharmin
valmistamista mykotoksiinipikatestitikuista. Erätiedot skannataan suoraan puhelimen kameralla, joten erillistä viivakoodinlukijaa ei tarvita. Sovellus toimii Nexus 6, Moto X PRO, Nexus
6P, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Lenovo Moto G6, Lenovo Moto 1S,
Xiaomi RedMi Note 7 ja Xiaomi RedMi Note 9S -älypuhelimilla. Kaikki tulokset tallentuvat älypuhelimelle ja ne voi lähettää vapaavalintaiseen tulostimeen, tallentaa pilveen tai jakaa
sähköpostitse WiFiä tai mobiiliyhteyttä käyttäen. Tulokset voi
myös siirtää omalle tietokoneelle USB- tai Bluetooth-yhteyttä
käyttäen. Muistia älypuhelimessa on käytettävissä 32 GB.
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OHAUS-vaa’at
TÄYDELLINEN VALIKOIMA VAAKOJA
MONIPUOLISILLA SOVELLUKSILLA

Laatua ja tarkkuutta
laboratorioosi yli sadan
vuoden kokemuksella.
Kaikki mitä tarvitset vaativiin
laboratoriopunnituksiin
•
•
•
•
•
•
•

Analyysi- ja puolimikrovaa’at
Yläkuppivaa’at
Kosteusanalysaattorit
Paristokäyttöiset vaa’at
Apteekkivaa’at
Myös vakausversiot saatavilla
Punnukset, punnussarjat, tulostimet
ym. tarvikkeet

Ibidin ratkaisut
biomikroskopiaan
Olosuhdekammiot, pumput
ja lämmityslaitteet.
Lisäksi paljon erilaisia
mikroskopointikammoita ja -maljoja.
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Epredia tarjoaa oikeita rat
ja sytologian näytteenkäsit
Oikein suunniteltu laite nopeuttaa ja helpottaa työntekoa, vähentää tilantarvetta ja parantaa työturvallisuutta. Näissä asioissa Epredia on aina ollut edelläkävijä. Käyttäjäystävällisyys, tehokkuus, turvallisuus
ja vaivattomuus ovat avainsanoja Epredia laadukkaille laitteille kudosnäytteen valmistusprosessiin
patologian laboratorioon.
ESIMERKKEJÄ KUDOSNÄYTTEEN VALMISTUSPROSESSIN LAITTEISTA:

SlideMate AS -lasitulostin

PrintMate AS -kasettitulostin

• Pienikokoinen tulostin
mikrotomin viereen
• Suurikokoinen
värikosketusnäyttö
• Sisäänrakennettu skanneri
• Tulostaa lasin alle
viidessä sekunnissa

Excelsior AS -kudoskäsittelyautomaatti

• Kosketusnäyttö
• Kertakäyttöiset
vaha-astiat
• Erinomainen
käyttäjäturvallisuus
• Poistoimulla
varustettu
kansirakenne
(läpinäkyvä kansi)
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• Mitoiltaan kompakti
• Tulostusnopeus korkeintaan
10 sekuntia/kasetti
• Kapasiteetit 150, 450
ja 900 kasettia

Histostar-parafiinivaluasema

• Suomenkielinen kosketusnäyttö
• Tehokas, säädettävä LED-valaistus
• Säädettävä kylmälevy -3 – -12 °C

Authorized
Distributor

tkaisuja histopatologian
ttelyyn
HM 450-liukumikrotomi

• Erittäin
kevyt käyttää
• Sähköinen näytteensyöttö
• Säädettävä käsikahva

Rotaatiomikrotomi HM 355 S + vesihaude STS
+ jäähdytettävä näytteenpidin CoolCut
• Moottoroitu
rotaatiomikrotomi
manuaali- ja
automaattiseen
leikkuuseen
• Helppoa työskentelyä, missä
optimaaliseen
tulokseen päästään
kuvan lisävarusteilla
STS-integroitava
vesihaude sekä CoolCut jäähdytettävä
näytteenpidin.
ClearVue-peitinlasiautomaatti
• Helppokäyttöinen peitinlasiautomaatti
• Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö
• Kapasiteetti
500 lasia/tunti
• Hyväksyy sekä
histologian että
sytologian
näytteet
samanaikaisesti

NX50 / NX70jääleikemikrotomi
• Sähköinen
korkeussäätö
80–112 cm
• Loistava ergonomia, käyttäjälle
sopiva muotoilu,
kovera etuseinämä
• Selkeä, iso
LCD-värikosketusnäyttö

Gemini AS -värjäysautomaatti

• Ainutlaatuinen,
tilaa säästävä
muotoilu
• Usean protokollan
ajo samanaikaisesti
• Helppokäyttöinen
värikosketusnäyttö
• Tehokas höyryjen poisto

Cytospin 4 -sytosentrifugi
• Autoklavoitava,
suljettu, läpinäkyvällä
kannella varustettu
12-paikkainen roottori
• Turvalukittu
• Roiskesuojattu, kosteutta
sietävä kotelorakenne
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MENEEKÖ AIKAA BLOKIN ETSIMISEEN?
PYSYVÄTKÖ BLOKIT JÄRJESTYKSESSÄ?

Arcos

ARKISTOINTIJÄRJESTELMÄ
PATOLOGIAN LABORATORIOON

• Skannaa, kuvaa, tallentaa päivän päätteeksi satoja
blokkeja parissa minuutissa
• Arcos löytää blokin hetkessä sieltä, minne se
on arkistoitu
• Näet heti missä säilytystilassa, missä kaapissa, missä
hyllyssä ja tarkalleen missä kohtaa blokki sijaitsee
• Ei enää aikaa vievää etsimistä ja palautusta täsmälleen
samaan paikkaan, vaan blokki skannataan uudestaan
uudelle paikalle
• Sinulla on hetkessä tieto siitä, missä tarvittava blokki
sijaitsee ja etsimiseen käytettyä aikaa säästyy
• Arcos ylläpitää täydellistä ajantasaista rekisteriä siitä,
missä blokit ovat, kuka ja miksi blokkia on viimeksi
tarvinnut, sekä milloin blokki on palautettu

Authorized
Distributor

Minimoi virheet, lisää tuottavuutta!
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Pienlaitteet patologian
laboratorioon

Epredia parafiiniannostelija
Slimline

Epredia parafiiniannostelija
High-Capacity

Epredia lämpölevy Mini

Bio-Optica lämpölevy PC 800

Bio-Optica kylmälevy PF 100

Epredia Paratrimmer

Bio-Optica vesihaude WB 100

Bio-Optica vesihaude WB 1770

Authorized
Distributor
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ELITECH GROUP

Laskoautomaatit
Microsed-System®

Mix-Rate® X20

Microsed-System on automaattinen laskoanalysaattori, jossa
on kymmenen mittakanavaa. Mittausaika voidaan valita
kolmesta vaihtoehdosta 15, 30 ja 60 minuuttia. Laite toimii
random access -periaatteella. Tulokset ilmoitetaan Westergren-yksikkönä mm/h. Laite korjaa tulokset automaattisesti
referenssilämpötilan (+ 18 °C) mukaisiksi. Lisävarusteina
saatavilla viivakoodinlukija, sekoittaja ja printteri.

Mix-Rate X20 -laskoautomaateissa on valmiina näytteensekoittaja, jonka ansiosta erillistä sekoittajaa ei tarvita.
Näytteiden kirjaus sekä vastausten tulostaminen onnistuvat Mix-Rate X20 -laskoautomaateilla nopeasti ja helposti
sisäänrakennetun viivakoodinlukijan ja tulostimen ansiosta.
Mittausaika voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta 15, 30 ja
60 minuuttia. Tulokset ilmoitetaan Westergren-yksikkönä
mm/h. Laite korjaa tulokset automaattisesti referenssilämpötilan (+ 18 °C) mukaisiksi.

Micronic-näytesäilytys
TYÖVAIHEET
2. Sulje putket

1. Kerää näytteet

5. Säilytä näytteet
3. Lue putkien koodit
4. Lisää näytteet tietokantaan

38 Mediq | Laboratoriolaitteet

CareSens® Expert+
ÄLYKÄS TERVEYDENHUOLLON
VERENSOKERI- JA KETOAINEMITTARI
Verensokerimittaus on yleisimmin tehty vierianalyysi. Tiedätkö miten verensokerimittausten vierianalytiikan laadunvarmistus on toteutettu yksikössänne?
CareSens Expert+ tietää!
CareSens Expert+ -mittari tarjoaa uniikkeja ratkaisuja
terveydenhuollon vierianalytiikan laadun parantamiseen.
• Laadunhallinta web-pohjaisella Data Managerilla (POCT1-A, IHE DEC ASTM & HL7)
• Mittaustulokset langattomasti WLAN-yhteydellä sairaalan/laboratorion
tietojärjestelmään
• Mittaustarkkuus ISO 15197:2013 ja EN ISO 15197:2015
• Verensokerin ja ketoaineiden mittaamiseen
CareSens Expert+ käyttää mittauksissa samaa GDH-FAD-liuskatekniikkaa
CareSens Dual -verensokeri- ja ketoainemittarin kanssa.

NOPEITA JA LUOTETTAVIA TULOKSIA

Rochen vieritestilaitteilla
Urisys 1100

Accutrend Plus

Luotettavia virtsan seulontatuloksia nopeasti ja helposti
yhdellä napin painalluksella

• Pikamittari sydän- ja verisuonitautiriskin arviointiin
ja seurantaan sekä laktaattimittaukseen
• Mitattavat parametrit: glukoosi, kolesteroli,
triglyseridi ja laktaatti

• Inkuboi, mittaa ja tulostaa vastaukset automaattisesti
• Voidaan analysoida Combur 5 Test®, Combur 7 Test®
ja Combur 10UX Test® -virtsatestiliuskoja
• Testiparametrit ja niiden määrä vaihtelevat eri
Combur Test® -virtsatestiliuskoissa.
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EKF DIAGNOSTICS

Vieritestauslaitteet
DiaSpect Tm
Hemoglobiinin vieritestaustulos alle 2 sekunnissa.
• Tehdaskalibroitu ICSH-referenssimenetelmää vastaan (HiCN)
• Mikrokyvetit eivät sisällä reagenssia, niillä on 30 kuukauden
käyttöaika valmistuksesta
• Laite on heti käyttövalmis, ”always-on” -teknologia
• Ladatun Litium-ioni pariston käyttöaika jopa 40 päivää tai 10.000 testiä
• USB 2.0- tai Bluetooth-liitettävyys
• Näytemuoto: tuore kapillaariveri- tai laskimoverinäyte (EDTA tai Hepariini)
• Mittausalue 30-255 g/L

1. Ota verinäyte.

2. Tarkista että laite on käyttövalmiina.

3. Valmis tulos on luettavissa
1–2 sekunnin kuluessa.

Lactate Scout 4 -laktaattimittari
Lactate SCOUT 4 -mittarilla mitataan veren
maitohappopitoisuus pienestä tipasta verta
(0,2 μl) vain 10 sekunnissa. Pienikokoinen ja
helppokäyttöinen Lactate SCOUT 4 -mittari
soveltuu erityisesti urheilijoille harjoittelun
optimointiin.
• Mittaustapa: Entsymaattisamperometrinen
laktaatin mittaus kapillaariverestä
• Mittausalue: 0,5–25,0 mmol/l
• Näytetilavuus: 0,2 μl
• Mittausaika: 10 sekuntia
• Toimintalämpötila: +5 – +45 °C
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ACL TOP
-hyytymisanalysaattorit
Tarjoamme markkinajohtajana Suomessa laajan ja monipuolisen valikoiman hyytymisanalysaattoreita,
jotka tuottavat luotettavia ja laadukkaita tuloksia. Laaja reagenssivalikoimamme rutiini- ja erikoisanalytiikkaan on suunniteltu maksimoimaan hyytymislaboratorionne suorituskykyä. Lisäksi ensiluokkaiset huolto- ja tukipalvelumme auttavat ylläpitämään laboratorionne tehokkuutta.

ACL TOP -analysaattoriperhe sisältää 5 erikokoista mallia,
jotka ovat rakeenteeltaan samanlaisia ja käyttävät samoja
reagensseja ja tarvikkeita. Kaikissa malleissa on myös sama
ohjelmisto ja käyttöliittymä, samat menetelmät ja tulostasot.
Näytteet ja reagenssit ladataan laitteille räkeissä, samanaikaisesti tapahtuu näytteiden ja reagenssien viivakoodien
luku. Näytteiden ja reagenssien syöttö voi tapahtua jatkuvasti ilman analysaattorin pysäyttämistä. LAS-mallissa lisäksi
näytteiden pipetointi suoraan automaatioradalta.

ACL TOP – OMINAISUUDET
• Yhdistetty työasema rutiini- ja erikoisanalytiikkaan:
Hyytymis-, kromogeeniset- ja immunologiset menetelmät
• Tehokas ja intuitiivinen käyttöliittymä Windows 7
-käyttöjärjestelmällä
• Pipetointi suljetusta putkesta korkin läpi (CTS-mallit)
• Jatkuva työskentely, päivystysnäytteiden reaaliaikainen
suoritus
• Toisen sukupolven hyytymisnäytteen preanalyyttinen
tarkistus sisältäen
- näyteputken täyttöasteen tarkistuksen
- menetelmäspesifisen semikvantitatiivisen
HIL-tarkistuksen
- hyytymätunnistuksen näytteen annostelussa
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GEM PREMIER 5000, GEM PREMIER 4000 JA GEM

Verikaasuanalysaattorit

Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja luotettavia ja siksi ne sopivatkin niin laboratorio- kuin
osastokäyttöön. Laitteet toimivat ns. yhden tarvikekasetin periaatteella. Kasetti sisältää
kaiken mittauksessa tarvittavan, mm. näyteneulan, tonometroidut liuokset, elektrodit ja
jäteastian. Tarvikekasetit säilytetään huoneenlämmössä.
Kasetissa on myös erinomaiseksi todettu iQM (intelligent Quality Management) -laadunhallintajärjestelmä.
iQM suorittaa jatkuvaa ja automaattista laadunvalvontaa; se monitoroi kaikkien mittausprosessiin osallistuvien
komponenttien toimintaa, korjaa ja dokumentoi mahdolliset virhelähteet automaattisesti. Myös mikrohyytymien
ja häiriöiden tarkistus ja niiden automaattinen korjaus on olennainen osa iQM-järjestelmää.

UUSI!

GEM PREMIER 5000
• Mitattavat parametrit: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl¯,
glukoosi, laktaatti, tBil, Hkr, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb
• iQM2-järjestelmä, joka suorittaa jatkuvaa ja automaattista
laadunvalvontaa reaaliajassa
• Aktivoi kasetin ilman käyttäjältä vaadittavia toimenpiteitä
• Suomenkielinen, selkeä kosketusnäyttö ohjaa käyttäjää
kaikissa tilanteissa
• Laitteessa sisäänrakennetut opastusvideot
• Viivakoodinlukija näyte- ja käyttäjätietojen lukemiseen
• Käyttäjä voi luoda omat testipaneelit
• Laaja tulosten hallinta ja potilastrendinäyttö
• Liitettävissä laboratorion tietojärjestelmiin ja
GEM web 500 -etähallintaohjelmaan
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PREMIER 3500

GEM PREMIER 4000
• Mitattavat parametrit: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl¯,
glukoosi, laktaatti, tBil, Hkr, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb
• Suomenkielinen, selkeä kosketusnäyttö ohjaa käyttäjää
kaikissa tilanteissa
• Laitteessa sisäänrakennetut opastusvideot
• Viivakoodinlukija näyte- ja käyttäjätietojen lukemiseen
• Käyttäjä voi luoda omat testipaneelit
• Laaja tulosten hallinta ja potilastrendinäyttö
• Käyttövalmis 45 min kuluessa tarvikekasetin vaihdosta
• Liitettävissä laboratorion tietojärjestelmiin ja
GEM web 500 -etähallintaohjelmaan

GEM PREMIER 3500
• Mitattavat parametrit: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++,
glukoosi, laktaatti, Hkr
• Selkeä, helppolukuinen kosketusnäyttö ohjaa käyttäjää
kaikissa tilanteissa
• Laaja tulosten hallinta ja potilastrendinäyttö
• Käyttövalmis 35 min kuluessa tarvikekasetin vaihdosta
• Liitettävissä laboratorion tietojärjestelmiin
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