
Електронний пристрій для 
контрольованого взяття крові

СПИСОК ДОДАТКОВИХ АКСЕСУАРІВ
CAL-MASS.500 500 г Калібрувальна маса (± 0.01%)
BAT-CH.12V Зовнішній зарядний пристрій 100-240 В
BAT-PK.12V Ni-Mh акумуляторна батарея 12В
TROLLEY-1.DLC Транспортна валіза на колесах (може 

також використовуватись як підставка 
для пристрою)

Знімний акумулятор
Регульований час донації
Мікропроцесорне керування
Рідкокристалічний сенсорний дисплей
Постійне і рівномірне помішування крові
Автоматичне затискання трубки в кінці донації
Автоматичне тарування порожнього контейнера
Регульована сигналізація про низький/високий потік
Сигнали тривоги: світлові, звукові, повідомлення на дисплеї

HEMOTEK 2 - це компактний і точний електронний пристрій призначений 
для безпечного та простого контрольованого взяття крові.

З додатковою акумуляторною батареєю 
HEMOTEK 2 може працювати також без 
живлення до 80 донацій, при цьому рівень 
заряду батареї буде відображатися на 
дисплеї. Батарея підзаряджається 
ввімкнувши HEMOTEK 2 або 
використовуючи додатковий зарядний 
пристрій.

HEMOTEK 2 оснащений лінійною системою змішування, 
яка завжди гарантує відмінне змішування крові з 
антикоагулянтом всіх типів контейнерів для крові.
Параметри сигналів тривоги для низького і високого 
потоку регулюються оператором разом із 
максимальним часом донації до 20 хвилин.
Крім того, можна встановити значення за 
замовчуванням (рутинне значення) в мл, яке пристрій 
запропонує вам кожного разу під час вмикання 
пристрою.
Наприкінці донації HEMOTEK 2 автоматично затискає 
трубку, активізуючи оптичну та візуальну сигналізацію. 
На цьому етапі на дисплеї буде по черзі відображатися 
підсумковий об’єм і час донації у хвилинах і секундах. 
Цей пристрій дуже просто калібрується за допомогою 
калібрувальної маси.
Також можливо змінити бажаний об’єм для збору в 
будь-який час, навіть під час донації.



Опис:    Електронний пристрій для контрольованого взяття крові
Найменування:    HEMOTEK 2
Код для замовлення:   HTEK2.DB.00
Виробник:   DELCON S.r.l., Via Matteucci, 25/27-20862 ARCORE (MB) Italy
Клас електричного захисту: 1
Тип:     CF
93/43 MDD:    Медичний виріб Клас 1
Стандарти:    Електрична безпека EN 60601-1 та EN 60601-1-2 Електромагнітна сумісність
Живлення:    230В +-10%, 50Гц або від опційної акумуляторної батареї
Споживання:    32 В*А
Запобіжники:    2 х Т315 мА
Тип змішування:    Лінійний з центральною підтримкою
Діапазон зважування:   10 – 990 мл
Точність:    2% в діапазоні 300-500 мл
Розміри:    300Г x 200В x 250Ш мм
Вага:     3 кг (без батареї).

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО
ВЗЯТТЯ КРОВІ DELCON ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Надійний та довговічний Hemotek 2 робить взяття крові безпечним та простим
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