ESPANHO L A

CORADOR
AUTOMÁTICO DE LÂMINAS

M Y R EVA SS-30

A Especialidades Médicas Myr é uma empresa Espanhola e foi fundada há mais de 25 anos e durante este período
tem desenvolvido e fabricado equipamentos para Anatomia Patológica. Renomada na Espanha e em diversos
outros países para os quais exporta seus produtos, tem se consagrado como um parceiro confiável, eficiente e
competitivo no setor médico, que se destaca por ser altamente exigente.
O seu pessoal possui conhecimento profundo no setor que atua, e por conta disso são capazes de analisar as
tendências de mercado e as necessidades práticas dos laboratórios para criar instrumentos incomparáveis.
Sua política interna está baseada em manter altos níveis de qualidade e confiabilidade, buscando uma relação de
longo prazo com seus clientes.

O Corador Automático Myreva SS-30 da empresa
espanhola Myr, foi desenvolvido para trabalhar com
diferentes protocolos de coloração simultaneamente,
permitindo corar até 150 lâminas ao mesmo tempo.
No painel é possível monitorar continuamente os
processos de coloração em andamento, adicionar e
modificar programas, alimentar continuamente os
suportes de lâminas e muito mais.
É o instrumento perfeito para colocração de Papanicolaou
e HE, para aqueles clientes com alto volume de coloração
diária/mensal. Atende perfeitamente aos mais diferentes
protocolos de coloração especial, por ser altamente
flexível.

CARACTERÍSTICAS
» Tipo de amostras: Histológica e Citológica
» Capacidade de Processamento: 5 suportes com 30 lâminas
cada simultaneamente (pode variar de acordo com o
programa)
» Suporte de lâminas com capacidade para 30 lâminas
» Memória com capacidade para até 20 programas
diferentes com até 50 passos cada
» Tempo de imersão de 1 segundo até 59 minutos e 59
segundos por passo
» N° Total de Estações: 20
» N° de Estações de Reagente: Até 18
» Volume das Estações de Reagente: 300 ml
» N° Estações de Lavagem (Com água corrente): Até 3
» N° Estações de Alimentação: Até 2
» N° Estações de Descarregamento: Até 3
» Possui exaustor de vapores integrado ao equipamento
com filtro de carvão ativado
» Possui saída USB e Software dedicado para conexão
com PC
» Painel colorido com botões para toda interatividade com
o equipamento

Existe os mais diferentes tipos de suporte de metal para serem
adapatados ao seu rack de lâminas, como por exemplo, um
adaptador para o rack da marca Dako, assim ao finalizar a
coloração você pode colocar o rack diretamente no montador
de lâminas, diminuindo o retrabalho e ganhando agilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
» Bateria interna de ion-lithium com autonomia de 2h
» Capacidade de armazenar até 52 reagentes na memória (32
pré-configurados e 20 configuráveis pelo usuário)
» Pressão máxima de água nas estaçõe de lavagem de 4 bar
» Voltagem: 100-240 VAC/ 50-60Hz
» Dimensões do equipamento: (C x L x A): 120 x 44 x 37 cm
» Peso do equipamento: 55 Kg
Marca: Myr
Modelo: Myreva SS-30
Procedência: Espanha
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO COM EXCLUSIVIDADE POR:

Isento de registro conforme Instrução Normativa
de 07/07/2010, Letra B da Relação de produtos para apoio de
atividade laboratorial geral item 29.
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