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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

MÁY MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG FINECARE FIA METER III PLUS 

Model: FS-205 

Hãng sản xuất: Wondfo – TQ 

Xét nghiệm định lượng 

 

Máy Finecare™ FIA Meter III Plus là máy phân tích xét nghiệm miễn dịch huỳnh 

quang được sử dụng để đo kết quả khay thử. Máy có thể được sử dụng cho phòng xét 

nghiệm lâm sàng, phòng xét nghiệm nghiên cứu và chỉ dành cho chẩn đoán chuyên 

môn.  

Tính năng kỹ thuật: 

Tin cậy 

Đọc kết quả nhanh và chính xác trong vòng 3-15 phút, chế độ QC, truy xuất thông tin. 

Đạt các tiêu chuẩn chất lượng CE/CFDA/FSC/NGSP/IFCC. 

Kinh tế 

Giá cả cạnh tranh, thông số xét nghiệm đa dạng (Bệnh tim mạch, Truyền nhiễm, Ung 

bướu, Đường huyết & tổn tương thận, Hoóc môn, Sinh sản, Đông máu...). 

Dễ sử dụng 
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Màn hình cảm ứng 10 inch, đa ngôn ngữ, máy in nhiệt đi kèm, tính năng kiểm soát 

nhiệt độ. 

Quy trình 

Đơn giản, thao tác một bước. Phân tích nhiều chỉ số khác nhau cùng một lần chạy. 

Kit thử bảo quản ở nhiệt độ phòng, hạn sử dụng 24 tháng. 

Dễ dàng kết nối với máy in, đầu đọc mã vạch, phầm mềm quản lý HIS/LIS. 

Thông số kỹ thuật: 

Nguồn 
Nguồn vào: 230 VAC, 50Hz, 240 VA 

Nguồn ra: 120 VA 

Nguồn sáng kích thích Đèn LED xanh 

Bước sóng kích thích (λ0) λ0 = 470nm 

Bước sóng hấp thụ (λ1) λ1 = 525nm 

Hệ điều hành Linux 3.0.8 

Đầu dò Photodiode 

Kích thước 374(L)*396(W)*480.5(H) mm 

Khối lượng Khoảng 19.5 kg 

Cầu chì 250V/3A, Φ5*20 mm 

Cổng USB×4,  COM×1, Ethernet ×1, 1 VGA×1 

 Phụ kiện khác 

Máy in nhiệt 

Màn hình cảm ứng 10 inch 

USB*4, COM×1, 1 cổng Ethernet, 1 cổng VGA 

Tùy chọn: có thể kết nối với máy in bên ngoài qua 

cổng USB 

 


