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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU 13 THÔNG SỐ CYBOW (có thể đọc 10 que/lần) 

Model: Cybow 300 

Hãng sản xuất: DFI CO. LTD. 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Rất cơ động cho các phòng thường xuyên có dịch vụ khám sức khỏe 

 

 

 

Tổng quan 

Que thử nước tiểu dùng  trong việc chẩn đoán đơn giản ở phòng thí nghiệm, dễ 

sử dụng, độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Các lợi ích này giúp bạn xác định sự thay đổi 

bệnh lý trong nước tiểu nhanh và đáng tin cậy. Hơn nữa máy phân tích nước tiểu hoạt 

động theo tiêu chuẩn và hiệu quả bởi những que thử đọc được bằng mắt thường khi 

phân tích các màu khác nhau hoặc thời gian khác nhau lúc các giá trị được đọc.  

http://www.cybow.com/
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Que phân tích nước tiểu thường được sử dụng với thiết bị đo  là các que đo được 

nhiều thông số, nhằm xác định các thành phần sau trong nước tiểu: PH, PROTEIN, 

GLUCOSE, KETONES, URO, BILIRUBIN, BLOOD, SG, ACD ASCORBIC, LEU, 

NIT,… 

Nguyên tắc đo  

Máy Cybow Reader 300  là máy đọc que nước tiểu và thiết bị phân tích cho 

phòng xét nghiệm. Máy đọc bán tự động, tiên tiến, đọc và đánh giá kết quả một cách 

tự động. Chúng ta chỉ cần lấy que, nhúng vào mẫu nước tiểu và sau đó đặt lên khay.  

Máy Cybow Reader 300 là một máy phản xạ ánh sáng. Que được chiếu bởi ánh 

sáng trắng và ánh sáng phản xa  từ que được phát hiện bởi bộ cảm biến Sensor. Các tín 

hiệu RGB được số hóa và tín hiệu ảnh số chuyển vào bộ vi xử lý kết qủa. Máy phân 

tích hình ảnh thông minh SW cố định trên que và khay phẳng; dựa vào những dữ liệu 

màu này, các giá trị thông số được xác định. Kết quả thu được bao gồm ngày giờ và 

kết quả đo. Số thứ tự và mã số ID được lưu trữ và được in bởi máy in bên trong.       

Thông số kỹ thuật  

Phương pháp đo 
Trắc quang phản xạ 

(eflectance photometer) 

Bước sóng 460,550,650 nm 

Kích thước 275*250*170 mm 

Trọng lượng 1300g 

Nguồn điện 
Ngã vào 100-250 V 

Ngã ra DC 12 V, 3A 

Công suất 300 mẫu/giờ (công suất tối đa 1000) 

Bộ nhớ Lưu 2000 mẫu 

Máy in Máy in nhiệt 

Giao tiếp máy tính Cổng RS 232 lắp phía trong 

Bộ phận tự chọn thêm Bàn phím, Máy Scanner 

Cung cấp bao gồm: Máy chính và các phụ kiện:  

- Máy chính Cybow Reader 300  

- Khay chứa mẫu: 2 cái bên  

- Adaptor: 1 cái   

- Dây cáp nguồn: 1 sợi   
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- Giấy in nhiệt: 2 cuộn  

- Que chuẩn: 1 hộp  

- Sách hướng dẫn sử dụng: 1 quyển  

- Cáp RS 232: 1 sợi  

- Phụ kiện chọn thêm: Bàn phím ngoài, Máy scan 

 


