
EUROPattern
Microscópio automatizado com fluorescência assistida por computador

Código de barras cLED Rack de lâminas

Identificação das lâminas por código de barras.

Avaliação das imagens na tela: manual, visual ou automatizada.

Processamento automatizado de até 500 amostras consecutivas.

Relatório de resultado por paciente com consolidação dos resultados avulsos.

Arquivamento de imagens e resultados.

Sem necessidade de sala escura.

Avaliação e confirmação dos resultados diretamente no sistema.

Processos livres de papel.



EUROPattern é uma
solução automatizada
de alto desempenho
desenvolvida pela
EUROIMMUN para a
captura das imagens
de imunofluorescên-
cia. Os padrões de
imunofluorescência
são validados pelo
profissional e expor-
tados ao LIS pelo sis-
tema EUROLabOffice,
em apenas um clique.
Proporciona seguran-
ça, comodidade e au-
mento de produtivi-
dade.

 

Permite controle manual ou automático da mesa e do foco.
Avaliação das imagens diretamente na tela e nas oculares.

Classificação dos padrões de fluorescência em células HEp-2 pelo técnico de acordo com a
terminologia definida pelo Consenso Brasileiro de FAN.
Base de dados de referência contendo 115.000 imagens de amostras de rotina.

Microscópio EUROPattern: inclui câmera, cLED, leitor de código de barras, objetivas Carl
Zeiss de 20x e 40x, controle manual 3D, oculares 10x.
Software de controle EUROLabOffice para microscópio, monitor e interfaceamento com o LIS.
02 câmeras digitais Lumenera 375.
01 rack de 500 posições para amostra.
01 servidor.

Lâmpada de LED para fluorescência: excitação constante (460-490nm).
Fonte de luz LED: luz constante (550nm), vida útil > 50 mil horas.
L x P x A: 35cm x 65cm x 63cm (microscópio).
Peso: 35Kg.

Operação manual:
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Captura automatizada das imagens:

Conteúdo:

Dados Técnicos
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