
 

 
 
 
 

Коагулационен анализатор cobas t 411 
Накратко 
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1    Отделение за кювети 

• 240 кювети 

• стативи с 4 канала за 
кювети 
• Непрекъснато 
зареждане 

2 Зона за проби 

• 100 проби на борда  

• Специален STAT порт 
• Непрекъснато зареждане през 5-
позиционни стативи 

3. Пробиване на капачките 

• Съвместимост с множество 
производители  

 

4 Софтуер 

• Операционна система Linux 

• Изчерпателна програма за качествен 

контрол, вкл. Levi-Jennings 

• Функция за цялостна проследяемост 
на резултата 
• Възможност за дефиниране на 
протоколи от ползвателя  

5 Отделение за реактиви 

• Капацитет до 70 контейнера на борда   

• Непрекъснато зареждане на стативи с 
LED индикация на състоянието 

• Разширено меню рутинни тестове 

вкл. PT, APTT, FIB, AT, TT и DD 

6    Прочитаща станция 

• Плъзгащ се порт за разчитане 

• Софтуерно управление на 
реактивите 

 
7    Зона за измерване 

• 140 теста/час (PT) 

• 100 теста/час (смесени) 

• 4 позиционна LED-измервателна система 

с 405 nm и 620 nm 

• Уникален оптично-механичен принцип на измерване 

•  Съсирване, хромогенни и имунотурбидиметрични анализи   



Коагулационен анализатор cobas t 411 
Технически спецификации 
 

Управление на проби Носител на проби 5 позиционен рак 

 Капацитет на зареждане 100 проби 

 Продупчване на капачката да 

Работа със STAT специален, винаги достъпен STAT порт 

Идентификация на проби  положителна, чрез вътрешен баркод четец 

Зареждане/изваждане на проби                                             интегрирана концепция с включен модул за съхранение извън апарата 

Управление на реактиви Зареждане на реактиви ракове от 6, 8 или 10 позиции 

Позиции за контейнери в анализатора 
(реактиви, калибратори, контроли, доп. реактиви) 

70 контейнера 

Индентификация на контейнера с реактив положителна, чрез вградена станция за разчитане 

Охлаждане на реактивите 15 °C 

Софтуерно управление на реактивите да 

Оптимизиран разход на реактиви наклонени ракове за минимален мъртъв обем 

Кювети Тип кювети 4-кюветен рак 

Капацитет за кювети на борда 240 кювети 

Софтуер Операционен софтуер Linux 

Програма за качествен контрол вкл. Levi-Jennings 

Връзка с LIS RS232 

Анализ Измервателни канали 4 

Система на откриване опто-механична 

Дължини на вълната 405 nm / 620 nm 

Съсирване- / хромогенни / имунологични тестове да/ да/ да 

Автоматично повторно пускане да 

Рефлексно тестване да 

Пропускателна способност тестове/час 140 теста (PT) 

Автоматично предварително разреждане да 

Автоматична детекция на нивото на течността да 

Околна  Макс. размери на апарата 
(ШxВxД в cm/модел тип) 

Макс. време за поддръжка в минути 
(ежедневно / всяка седмица) 

95 x 47 x 62 (с горно зареждане) 
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