
Sprinter XL
Processamento automático das lâminas de imunofluorescência

para média e alta produtividade

Sistema consolidado: Processamento automático dos testes de imunofluorescência e
ELISA em um único equipamento.

Resultados rápidos: Quatro agulhas laváveis e dois braços garantem processamento
eficiente das amostras. Tecnologia de lavagem de última geração.

Flexibilidade: Configuração personalizada para cada laboratório. Conexão opcional com
o EUROLabOffice para otimização dos processos em sorologia.

Parceria completa: Serviço e suporte a diversos sistemas, instrumentos e software.

Simples e econômico: Software e hardware fáceis de usar e design de fácil manutenção. 



A Sprinter XL da EUROIMMUN fornece processamento automático de testes em imunofluo-
rescência indireta e ELISA em um único instrumento. O sistema identifica e dilui as amostras,
realiza toda a incubação e etapas de lavagem, e lê as microplacas ELISA através de um leitor
integrado. A Sprinter XL foi desenvolvida para média e alta produtividade.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acompanhamento
em tempo real

Mapa de trabalho

Capacidades de amostra:     

Capacidade de teste:

L x P x A: 

Peso: 

Fornecimento de energia: 

Sistema de agulhas: 

Detecção do nível de líquido: 

Detecção de coágulos: 

Arraste: 

Volume: 

Precisão: 

Método: 

Lavagem: 

Sistema operacional: 

Hardware:

Conexões: 

Comunicação bidirecional: 

160-240 posições (tubo 08-16mm de diâmetro)

30 lâminas, 6 microplacas

4 agulhas laváveis (revestidas de cerâmica) 

Capacitivo, sensibilidade 200 µl

Sim
-6Aproximadamente 10  

5-1000 µl, em etapas de 1 µl

 CV < 1% (>20µl); 2% (10µl)

8 cabeças, até 4 diferentes tampões

Windows XP ou 7

CAN-Bus ou USB

ASCII, XML ou Hl7

112cm x 85cm x 55cm

Aproximadamente 150Kg

110/ 240V, 500VA, 50/60Hz

Imersão das lâminas em bandeja com cinco posições (IF)

Processador Dual Core com 1.6GHz ou mais, 1GB RAM,
monitor de 15 polegadas (>1280 x 1024)

SISTEMA

UNIDADE DE PIPETAGEM

REQUISITOS DE SISTEMA

LAVADORA

DIMENSÕES

64-49 calibradores/ controles          6-9 buffers de amostra

 20-12 reagentes secundários             4 buffers de lavagem

162 diluições de triagem, 192 diluições de título     

configurável individualmente 

Posições dos reagentes: 

Posições de diluição:
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