The Pathology Company

Soluções simples
para análises complexas
Sistema de inclusão HistoCore Arcadia

Nós sabemos a importância da inclusão...
AMPLA ÁREA DE TRABALHO

A área de trabalho é simétrica e
desobstruída reduzindo distrações e
permitindo que mantenha as cassetes,
moldes e outros acessórios aquecidos
e acessíveis para um melhor fluxo de
trabalho.

RESERVATÓRIOS ESPAÇOSOS

Reservatórios de abertura fácil para
acesso eficiente às cassetes e
moldes, obtendo lotes de forma
mais simplificada. As tampas dos
reservatórios podem ser abertos pela
metade para manter a temperatura
estável.

ESTABILIDADE

O controlo importa. Apoios
ergonómicos aumentam a
estabilidade manual e a precisão,
mesmo realizando as biópsias mais
difíceis.

Nós
desenhámos
um sistema
de inclusão
que
corresponde
às suas
necessidades
O HistoCore Arcadia permite um fluxo de trabalho fluido, operação
simples e controlo preciso.
Apoios ergonómicos que oferecem maior conforto e estabilidade.
Lupa aprimorada para análises de biópsias pequenas; e um écran tela
touch de LCD para controlo intuitivo e monitorização do sistema de
inclusão HistoCore Arcadia.

então melhoramos todas as etapas do nosso fluxo de trabalho
VISIBILIDADE CLARA

O LED branco melhora o contraste e
a visibilidade das amostras mais
transparentes. A lupa de uso fácil, com
lentes amplas e posicionamento
avançado ajuda a analisar as menores
e mais complexas biópsias.

AMPLO ESPAÇO

A credibilidade é fundamental,
por isso desenvolvemos uma placa
fria que suporta altas cargas de
trabalho. Para um fluxo de trabalho
mais simplificado, um mecanismo
autorregulador mantém a superfície
a uma temperatura constante e
adequada.

FÁCIL DE LIMPAR

Estrutura metálica fácil de limpar
e dotada de apoios ergonómicos em
silicone. O desenho robusto do
raspador especial ajuda a limpar
todas as ranhuras e fendas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
HistoCore Arcadia H – Dispensador de parafina
O que é NOVO:
Temperaturas de
operação:

50 °C a 75 °C, ajustável a cada 1 °C

Bandeja removível:

aprox. 100 cassetes
(compatível com cesto do Peloris)

Tanque de parafina:

Máx. 4 L

Iluminação:

LED branco

Ecrã:

Ecrã touch em LCD de 5,7 polegadas

Outras especificações:

HistoCore Arcadia C – Placa fria
O que é NOVO:
Temperatura de operação:

-6 °C (auto-ajustável)

Capacidade mínima garantida
de carga:

60 blocos solidificados em
30 minutos

Outras especificações:
Fonte de energia:

100 V/110-120 Vca/
220-240 Vca, 50/60 Hz

Consumo de energia:

400 VA máx

Variação de temperatura
ambiente de operação:

+20 °C a +30 °C

Fonte de energia:

100-120 Vca, 220-240 Vca, 50/60 Hz

Consumo de energia:

1000 VA máx

Dimensões (profundidade x
largura x altura):

605 mm x 400 mm x 385 mm

Temperatura ambiente
de operação:

+20 °C a +30 °C

Peso:

30 kg

Dimensões (profundi- 600 mm x 560 mm x 385 mm
dade x largura x altura):
Peso:

25 kg

Acessórios opcionais:

• Lupa fácil de usar
• Pré-filtro para parafina derretida
• Pedal

EG F – Pinça aquecível
Dimensões (profundidade x
largura x altura):

155 mm x 80 mm x 100 mm

Peso:

aprox. 1.5 kg

Variação de temperatura
de operação:

+15 °C a +40 °C

LeicaBiosystems.com

SOLUÇÕES TOTAIS PARA INCLUSÃO
Ótimos cortes dependem da inclusão cuidadosa e orientação
apropriada. Escolha pinças ergonomicamente melhoradas para evitar
fadiga por movimentos repetitivos neste processo.
Escolher a parafina correta na inclusão é essencial para a qualidade do
corte durante a microtomia. Escolha a parafina ideal para responder às
necessidades do seu laboratório a partir do portfólio de produtos Leica.
Surgipath 9000 TRIMEASE proporciona uma alternativa segura à
remoção do excesso de parafina dos blocos.
O uso de moldes Parafree elimina o excesso de parafina por ter
paredes mais altas que os moldes de base convencionais.

LEICA BIOSYSTEMS
A Leica Biosystems é líder global em soluções para fluxo de trabalho
e automação, trabalhando pelo avanço no diagnóstico de cancro e para
melhorar a vida dos pacientes. A Leica Biosystems oferece aos
laboratórios de anatomia patológica e investigação uma variedade de
produtos para cada etapa do processo, desde a preparação de
amostras e coloração até à produção de imagens e relatórios. Os
nossos produtos são confiáveis e de fácil manuseamento, ajudando a
melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e a confiança nos
diagnósticos. A empresa tem representação em mais de 100 países,
com sede em Nussloch, Alemanha.

A Leica Biosystems
oferece produtos, qualidade e suporte.
Oferece soluções completas que melhoram
fluxos de trabalho, aumentam a clareza dos
diagnósticos e resultam no que realmente
importa – melhores cuidados para o utente.

Leica Biosystems—uma empresa internacional com uma forte rede
mundial de serviço ao cliente.

Vendas e suporte ao cliente na América do Norte
América do Norte

800 248 0123

Vendas e suporte ao cliente na Ásia/Pacífico
Austrália

1800 625 286

China

+85 2 2564 6699

Japão

+81 3 5421 2804

Coreia do Sul

+82 2 3416 4500

Nova Zelândia

0800 400 589

Singapura

+65 6550 5999

Vendas e suporte ao cliente na Europa
Para informações detalhadas dos escritórios e distribuidores na Europa, visite
nosso site.
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