Veterinärprodukter i världsklass
Nya Exigo H400
•	Komplett blodstatus från bara en droppe blod
• Användarvänlig
• 12 förinställda djurprofiler
• Robust och pålitlig

Boule presenterar ett nytt hematologisystem – Exigo H400
Komplett blodstatus från bara en droppe blod.
Ett underhållsfritt hematologisystem med 12 förinställda
djurprofiler. Exigo H400 har en reagensbaserad eosinofilmetod som ger en 4-part differentiering av de vita
blodcellerna. En kvalitetsmetod för en av de svåraste
parametrarna du behöver mäta!
Precis som tidigare modeller av Exigo, är Nya Exigo
H400 ett robust och pålitligt hematologisystem.
De förbättringar som införts är bland annat:
• En högupplöst, användarvänlig pekskärm
• Förbättrad anslutningsmöjlighet
•	Mer kraftfull programvara med praktiska förbättringar såsom ett utökat provminne till 50 000.
Precis som tidigare modeller lämpar sig Exigo H400
särskilt bra för riktigt små blodvolymer. Med den patenterade mikropipett-adaptern, MPA, kan full blodstatus fås
från bara 20 µL blod. Automatisk rengöring av systemet
gör att Exigo H400 är helt underhållsfri för användaren.

12 förinställda djurprofiler
Avancerad, reagensbaserad 4-part differentiering av vita

Exigo H400 erbjuder en 4-parts differentiering av vita

blodceller, inklusive eosinofila granulocyter för hund, katt

blodkroppar: lymfocyter, monocyter, neutrofila och

och häst. Högkvalitativ 3-part differentiering för ko, iller,

eosinofila granulocyter.

kanin, får, råtta, mus, gris, kameloid och get.

Specifikation
–	Helautomatiskt instrument med 19 parametrar:
LPK, LYM abs, MON abs, NEU abs,
EOS abs, LYM%, MON%, NEU%, EOS%
EPK, MCV, EVF, TPK, MPV, HB, MCH,
MCHC, RDW%, RDW abs
– 12 förinställda djurprofiler
–	Avancerad LPK-differentiering:
med 4-part för hund, katt och häst
med 3-part för ko, iller, kanin, får, råtta, mus, gris,
kameloid och get
– Möjlighet till direktanalys av små blodvolymer
– Inbyggd mixer
– 7’’ pekskärm i färg
– Hematologiska riktlinjer för patologiska prover
– Underhållsfri – automatisk rengöring
– QC-program
– Extern streckkodsläsare ingår
– Kapacitet på upp till 53 prov i timmen
– USB-port
Dimensioner och vikt (exklusive reagens)
Dimensioner (HBD):
Vikt:

395 x 295 x 475 mm
18 kg
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