
LIASYS 

Liasys je plně automatizovaný analyzátor s přímým přístupem, kontinuálního zatěžování, 
bench-top klinické chemie a Imunoturbidimetrie. Přístroj je vybaven primárními vzorkovacími 
zkumavkami, kapacitním snímáním tekuté hladiny, pozitivní identifikací vzorků (volitelně) a 
modulem pro ISE (Volitelně). Je proto vhodný provádění každodenní rutiny v malých / 
středně - velkých laboratořích, poskytuje flexibilní a nákladově efektivní řešení. V Liasys je 
multitasking a uživatelsky přívětivý software, fungující pod Windows95. Liasys umožňuje 
připojení dvou různých analytických modulů na stejném počítači s rozšíření systémových 
možností a výkonů. 

Odběrové rameno vzork ů 
Jediné, vyhřívané, kapacitní úroveň snímání sondy je rychle se pohybující mechanické 
rameno, které z různých pozic nasaje činidla, vzorky, standardy a kontroly, následně je 
umístí do reakční kyvety pro finální čtení. 

Čišt ění sondy 
Aspirační sonda pro vzorky a činidla se automaticky propláchne a vyčistí na konci každého 
vzorkovacího cyklu, aby se zabránilo překlenovaní a kontaminaci. 

Ředění 
Nová technologie umožňuje Liasys je vybaveny " volnou údržbou " rozřeďovače pro odběr 
vzorků jak reagenciemi tak i vzorky. 

Reagenční prostor 
Obsahuje čtyři vyměnitelné racky (dva chlazené Peltierovým  efektem, dva při pokojové 
teplotě) a drží až 33 lahví s reagenciemi, 14 standardy a kontrolami. 

Software 
Systém je vybaven počítačem, na kterém operační systém, který funguje pod Windows95. 
Vzhledem k flexibilitě softwaru mohou být připojeny dvě různé jednotky k témuž počítači a 
všechny pro jejich provoz samostatně naprogramovány. Nabídka oken snadno vede 
uživatele těmito hlavními rysy: 

 
- Pracovní položka seznamu obsahuje až 280 pacientů u každého se 100 testy  
- STAT vzorky  
- Q.C. správa dat 
- Levy-Jennings grafika 
- Pacientské archívy 
- Datové soubory reagencií  
- Datové soubory standardů a kontrolních sér  
- Multipoint kalibrační křivky 
- Obousměrné spojení s hostitelským počítačem 
- Auto-diagnostika 

Vzorkový rack 
Pět oddělených racků umožňuje operátorovi průběžně načítat přístrojově až 64 primárních 



zkumavek a 14 STAT. Navíc všechny stojany jsou speciálně navrženy pro automatické, 
pozitivní identifikace vzorků 

Mycí stanice 
Po analýze jsou všechny reakční kyvety automaticky umyté, opláchnuté a osušené. Po 
mycích cyklech software provádí kontrolu kvality kyvet pomocí čtení při vlnové  délce 340nm. 

Reakční prostor 
Chemické reakce vzorků se uskuteční v 60 opticky kvalitních výškových, která jsou přímo 
čteny při multi-vlnová délce optické soustavy. 

PCB rack 
Elektronické sestavy, jako je napájení, motorový pohon a PCB racky, jsou umístěny na zadní 
straně přístroje. Jejich design a umístění byly studován, tak aby umožnil technikovi snadnější 
přístup. 

Technické parametry: 
Popis : plně automatický – přímý přístup, trvalé zatížení, stolní analyzátor pro klinickou 
chemii a Imunoturbidimetrické rozbory 
 

Typ analýzy : End-point, Kinetické, Diferenciální, Bi-chromatometrické a 
Imunoturbidimetrické testy, až 100 různých testů, všechny uživatelem programovatelné 
Testovací režim zadávání: selektivní - profilovaný - supinový - STAT 
 

On-line činidla : jsou poskytovány 2 racky chlazené Peltierovými buňkami, které mohou 
obsahovat až 20 činidel, 2 racky pro 13 reagenčních pozic při pokojové teplotě, 14 standardů 
a kontrol,  2 další pozice pro ředění 
 

Zatížení vzorky : 5 racků pro trvalé zatížení vzorky jsou rozděleny: 
- 64 pozic pro rutinní vzorky 
- 15 pozic pro STAT vzorky 
Primární velikost zkumavek: max. průměr: 16x100 
Zpracování STAT vzorků: povoleno kdykoli 
Propustnost: 180 test / hodina bez ISE: 
Pracovní teplota: 37 ° C 
Systém čtení: přímá fotometrie 
Minimální reakční objem: 300ul 

Optický systém: 
Fotometr: multi-vlnové délky 
Vlnové délky: 9 úzkopásmové interferenční filtrů 
Světelný zdroj: halogenová žárovka 6V / 10W 
Optická dráha: 10 mm 
Lineární rozsah: 0,001 - 2,500 Abs 
Rozlišení: 0.001 Abs 
Odběr vzorků ramenem: jedno mechanické rameno zajišťuje odebírání vzorků  a operace: 
- Kapacitní snímání hladiny kapaliny 



- Předehřátí reagencií na 37°C, 
- Automatické mytí sondy  

Ředění: ředění jsou připraveny bez použití tradičního vstříknutí s následující specifikací: 
- Objem vzorku: 2ul - 50ul (1ul inkr.) 
- Objem reagencie: 25ul - 400ul (1ul inkr.) 

Reakční prostor : kruhový se zásobníkem 60 kyvet s následující charakteristikou: 
- Automatické mytí kyvet  
-. počítač ovládá průběžně Q.C kyvety 
- Inkubační teplota: 37 ° C 
 

Počítače a software  
Typ počítače: IBM kompatibilní 
Paměť: 32 MB 
FD: 1.44MG 
HDD: 3,2 GB 
Monitor: barevný SVGA 15''s nízkým vyzařováním 
Zpráva tiskárny: obousměrný RS 232C 
Software: multitasking Windows95 
 

Volby : 
- ISE modul 
- Pozitivní čtečka čárových kódů 
- Tiskárna čárových kódů 
Pořadavky na instalaci 
Napájení: 
- 90-250 VAC 
- 47/63 Hz 
- 300 W 
Spotřeba vody: cca 3 ml / test 
 
Velikost, hmotnost a životní prost ředí 
Analytický modul: 
- Výška: 42 cm 
- Hloubka: 65 cm 
- Délka: 100 cm 
- Hmotnost: 65 kg 
Okolní teplota: 18 ° C - 30 ° C 
Relativní vlhkost: 20% - 85% 
Všechny výše uvedené hlášené funkce mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

 


