
 

  

Szövettani és Cytológiai fedő automata 



 

   

A felhasználó barát kontrol 

panel lehetővé teszi a 

személyre szabott 

beállításokat, hogy azok 

megfeleljenek a sajátos 

laboratóriumi 

elvárásoknak. Egyszerűen 

csak kiválasztjuk az ideális 

beállítást a különféle 

mintákhoz. 

 



Leica CV5030 Automatikus tárgylemez fedő automata… az 

alkalmazkodás képességével 

Egy fedőautomata eléggé rugalmas ahhoz, hogy megfeleljen a laboratóriumi szükségeinek? 

 

A Leica CV5030 fedőautomata 

könnyen alkalmazkodik a 

különböző minták sajátos 

elvárásaihoz úgy, mint a 

szövettani metszetek, cytológiai 

kenet, és minden rétegnek. 

Elfogadva a festőkeretek és festő 

automaták széles spektrumát a 

CV5030 automata könnyen 

alkalmazkodik a jelen és a jövő 

laboratóriumi igényeihez.   

 

 

 

A CV5030 gazdaságosan és 

kiváló optikai minőségben fedi le 

a tárgylemezeket, biztosítja azok 

hosszú távú tárolásait. A 

mindennapi rendelkezésre álló 

ragasztó médiumok és a 

különböző méretű tárgylemezek 

elfogadásával lehetővé válik, 

hogy a CV5030 alkalmazkodjon 

a jelen laboratóriumi 

környezethez. A CV5030 

egyszerű működése és fejlett 

műszaki adottsága révén hosszú 

évekre megbízható használatot 

biztosít. 

A Leica CV5030 Fedőautomata 

jelenlegi laboratóriumi 

használatában felkészíti Önt a 

jövő laboratóriumára. A Leica 

ST5020-as festő automatával 

való integrálásának lehetőségével 

a Leica CV5030 kiküszöböli a 

festő lemezek festőből a fedőbe 

továbbításának hagyományos 

kézi folyamatait, és kialakít egy 

teljesen integrált/ egyesített 

munkaállomást. 

 

A Fedőautomata, mely alkalmazkodik a laboratóriuma szükségleteihez… VÉGRE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fedőlemez állomás 

kompatibilis a 

különböző méretű 

lemezekkel és 

automatikusan kihagyja 

a hibás fedőlemezeket. 

Rendkívül konzisztens 

fedési minőséggel 

dolgozik. 

A ragasztó adagolófej 

egy parkoló állomáson 

tárolja a szívócsöveket, 

hogy azok ne 

ragadjanak bele az 

adagolócsőbe és így 

biztosítja a megfelelő 

fedési körülményeket. 

A betöltő edény 

kompatibilis akár 60 

tárgylemezzel és meg 

lehet tölteni 

reagensekkel, amely 

megnöveli a 

hatékonyságot és ez 

által lehetővé teszi a 

nedves és száraz fedést. 

 

A CV5030 fedő automata az ST5020 festő 

automatával kombinálva egy teljesen integrált 

festő-fedő munkaállomást biztosít, 

automatizált körülmények között. 



A Leica Biosystems  
egyesíti a terméket, a minőséget és 
a támogatást. Egy teljes megoldást 
kínál, mely segíti a 
munkafolyamatok előrehaladását, 
növeli a diagnosztikai 
egyértelműséget és azt biztosítja, 
ami tényleg számít – jobb beteg 
gondozást. 

 

 

 
 
 
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK: 

 
Az eszköz típusa:                Automatizált tárgylemez fedő 
Minta típusok:                    Szövettani és Cytológiai anyagok,                                                                                                                      
----------------------                Monolayer preparatumok     
Teljesítmény:                      Kb. 400 lemez/óra (kb.9 másodperc/lemez)                                   
Fedőlemez méret:              22-24 x 40-60 mm  
Fedőlemez tároló kapacitás: 120-160 fedőlemez (mérettől függően) 
Fedő anyag:                        Kereskedelemben elérhető típusok 
Fedő anyag mennyisége:  Egyéni beállítás a mennyiség, típus és 
____________________  fedőlemez méret alapján 
Fedő anyag tartály nagyság:  250 ml 
Berakó keretek:     A legtöbb kereskedelemben elérhető típus 
______________  megfelelő (60  lemezig) 
Kirakó keretek:       20 vagy 30 lemez kapacitás (60 lemezig) 
Káros anyagok elszívása:   Aktív szénszűrő és elszívó tömlő rendszer    
   

Névleges feszültség és frekvencia:        100-250 VAC/ 50-60 Hz      
   Alapkészülék (Szé x Mé x Ma), mm-ben: 420 X 600  X 550 
   Önsúly, csomagolás nélkül:        Kb. 57 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Leica Biosystems - egy nemzetközi vállalat, egy a világot átfogó jelentős ügyfélszolgálattal: 

North America Sales and Customer Support 
North America 800 248 0123 
Asia/Pacific Sales and Customer Support 
Australia 1800 625 286 
China +85 2 2564 6699 
Japan +81 3 5421 2800 
South Korea +82 2 514 65 43  
New Zealand 0800 400 589 
Singapore +65 6779 7823 
Europe Sales and Customer Support 

További tulajdonságként opcionális a nedves vagy  száraz 
fedőlemez használat, adagoló fej védelem  nedves parkoló 
pozíción keresztül, memória funkció 4 szokásos beállításhoz, 
Multisize fedőlemez  tartó, üveg szenzor a törött fedőlemezek 
automatizált kezeléséért, opcionális transzfer modul az ST5020 
Multistainer-rel történő integrálhatóságért. 
 
A CE és CSA előírásoknak megfelelően tervezve és gyártva. 
A műszaki jellemzők előzetes értesítés 
 nélkül változhatnak. 
 
A modern fejlesztés, gyártás és minőség- 
ellenőrzés DIN EN ISO 9001 tanúsított, a 
 legmagasabb minőség és megbízhatóság  
érdekében. 

Leica Biosystems 

Leica Biosystems  (www.leicaBiosystems.com)  egy globális vezető a 

munkafolyamat megoldások és automatizálás terén, mely az 

anatómiai patológiai laboratóriumok és kutatók számára biztosít egy 

átfogó termék skálát a patológiai folyamatok minden egyes 

lépéséhez, a minta előkészítéstől a festésen át a  képalkotásig és a 

leletezésig. A mi könnyű felhasználható és következetesen 

megbízható ajánlataink segítenek a munkafolyamatok 

hatékonyságát és a diagnosztikai bizonyosságot fejleszteni. 

 

http://www.leicabiosystems.com/

