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Електронний пристрій для
контрольованого взяття крові

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
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1. Інтуітивно зрозумілі зображення та анімація
на висококонтрастному графічному дисплеї
2. Детектори для контролю положення трубки
та затискача
3. Багатокольоровий світловий індикатор видимий на 360° навіть на великій відстані
4. Звукові та візуальні сповіщення - з трьома
рівнями гучності, вимкненням і
самоналаштуванням

5. Попередження у випадку повільного потоку
6. До 5 значень стандартних об’ємів забору
крові
7. До 20 робочих протоколів
8. Експорт даних на SD-карту
9. На замовлення: сканер штрих-кодів,
транспортний кейс або RFID-антена,
інтегрована в лоток

Всі зібрані дані можуть бути відновлені і прочитані безпосередньо з пам'яті пристрою або перенесено на картки пам'яті (MMC/SD карта або USB-накопичувач) або навіть надсилаються на ПК за допомогою порту RS485, дротової Ethernet або бездротової Wi-Fi мережі.
Значення за замовчуванням для найбільш поширених параметрів донацій є програмованими, а
запланований об’єм може бути легко змінений навіть під час донації; HemoMix3 також автоматично
тарує порожній контейнер з автоматичним замиканням затискача на початку та наприкінці процедури донації з аудіо та візуальними попередженнями.
Завдяки акумуляторній батареї великої ємності HemoMix3 може працювати навіть без живлення
змінного струму.

ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ З ОДНОГО ПОГЛЯДУ
ПІД ЧАС ДОНАЦІЇ HEMOMIX3 ДОЗВОЛЯЄ ВІДСТЕЖУВАТИ:
• Стан трубки в затискачі
• Гучність звукових сигналів
• Час донації та обмеження часу
• Стан мережевого підключення
• Залишковий заряд акумулятора
• Кількість записів у внутрішній пам'яті
• Швидкість потоку крові у реальному часі
та її прийнятний діапазон
• Об’єм вже зібраної крові та запланований,
за вагою або об'ємом

ПІСЛЯ ДОНАЦІЇ, HEMOMIX3 ДОЗВОЛЯЄ ПЕРЕВІРИТИ:
• Остаточно зібраний об’єм крові
• Середня швидкість потоку
• Час донації
• Загальна тривалість пауз

Сигналізація низької чи високої швидкості потоку крові донора
та завершення донації налаштовуються.
Попередження про швидкість потоку саморегулюються,
сигналізація має три рівні: затримка часу / попередження/
увага!
Автоматичне визначення ваги тари та перетискання
трубки після закінчення донації з візуальною та аудіо
сигналізацією.
Різнокольорова світлова сигналізація зверху затискача,
яку можна побачити під будь-яким кутом огляду.

Великий лоток дозволяє HemoMix3
працювати з усіма видами контейнерів для
крові, а його 3D-орбітальне помішування з
програмованим рухом, паузами та інверсією,
гарантує
найкраще
перемішування
з
антикоагулянтом.
Система зважування дуже точна та легко
калібрується лише за кілька секунд.
Датчик безпеки знаходиться всередині затискача
та
постійно
контролює
правильність
встановлення трубок та закриття затискача.

HemoMix3
ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО ВЗЯТТЯ КРОВІ
З двонаправленою передачею даних, RFID та контрастним дисплеєм, з потужним
ПЗ LinkMix — це найкращий пристрій навіть в складних умовах на виїзді.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Опис:
Найменування:
Виробник:
Клас електричного захисту:
Тип:
93/43 MDD:
Стандарти:
Живлення:
Споживана потужність:
Діапазон зважування:
Точність:
Розміри:
Вага:

Електронний пристрій для контрольованого взяття крові
HemoMIX3
DELCON S.r.l., Via Matteucci, 25/27-20862 ARCORE (MB) Italy
1
CF
Медичний виріб Клас 1
Електрична безпека EN 60601-1 та EN 60601-1-2 Електромагнітна сумісність
230В ±10%, 50Гц або від опційної акумуляторної батареї
45 Вт
10 – 990 мл
1% в діапазоні 300-600 мл
351(Д) x 221(В) x 273(Ш) мм
3 кг (без батареї).

Комерційні коди продукції:
HMIX3.LAN
HMIX3.LAN.RFID
HMIX3.WIFI
HMIX3.WIFI.RFID

LAN-версія (потрібен коннектор)
LAN-версія, з вбудованою RFID антеною
WLAN-версія з можливістю під’єднання до мережі через Wi-Fi
Wi-Fi версія з вбудованою RFID антеною

Аксесуари, що доступні на замовлення:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Калібрувальна маса 500 г;
Пристрій для зовнішнього заряджання батареї;
Змінний акумулятор ;
Транспортний кейс;
USB-накопичувач;
RS485/USB кабель-конвертер;
CCD зчитувач штрих-кодів;
Лазерний зчитувач штрих-кодів;
Інтернет коннектор;
Точка доступу Wi-Fi;
LAN або RS485 кабель.
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