
Sistema de urinálise ARKRAY

Sistema completo de análise química da urina e dos 
sedimentos que oferece uma solução de fluxo de trabalho 
totalmente automatizada para testes clínicos à urina

Analisador de urinálise totalmente automático

AUTION MAX
AX-4060

Analisador de sedimentos de urina automático

AUTION EYE





Imagiologia digital de células de fluxo

Urina
Solução de focagem, solução de lavagem 
(para manutenção), controlo e calibrador

Doze itens de classificação automática:
Glóbulos vermelhos (RBC), 
Glóbulos brancos (WBC), 
Aglomerados de glóbulos brancos (WBCC), 
Células epiteliais escamosas (SQEC), 
Células epiteliais não escamosas (NSE), 
Cilindros hialinos (HYAL), 
Cilindros não classificados (NHC), 
Bactérias (BACT), Cristais (CRYS), 
Leveduras (YST), Muco (MUCS)
e Esperma (SPRM)

Princípio de 
medição

Reagentes

Itens de medição

Tipo de amostra

45 segundos / teste

Mínimo 2 mL (consumo: 1 mL)

Resultados de medição (normal): 10,000 testes*
Resultados de medição (CQ): 
1,000 testes/hora
Ethernet, RS-232C
[/µL], [/HPF], [/LPF], [/WF]
・Os valores podem ser convertidos no 

número de elementos por campo.
・É possível a expressão da classificação.
530 (L) × 600 (P) × 650 (A) mm
Incluindo dispositivo de amostras
Corpo principal: aproximadamente 53 kg
Dispositivo de amostras: aproximadamente 4 kg

Tempo de medição

Volume de amostra 
necessário

Capacidade de 
memória

Comunicação

Valor apresentado

Dimensão

Peso

Especificações AUTION EYE AI-4510

Tira de teste: método de refletância por     

(comprimento de onda simples para Bld)
Gravidade específica: refratometria por reflexão
Cor: medição da transmissão de luz
Turvação: método de medição por dispersão de luz
Urina
Uriflet S 11UA, Uriflet S 9UB, AUTION Sticks 10EA
Glu, Pro, Bil, Uro, Ket, pH, Nit, Bld, Leu, S.G., Alb, 
Cre (cálculo de Alb/Cre e razão Pro/Cre), 
Turvação e cor
225 amostras / hora
Medição normal, medição STAT: mínimo 2 mL
Medição de pequeno volume: mínimo 1 mL

Princípio de 
medição

Tipo de amostra
Reagentes

Itens de medição

Tempo de medição
Volume de 
amostra necessário

Medição normal, medição STAT, medição de 
pequeno volume: 2500 testes

Capacidade de 
memória
Comunicação

Dimensão

Peso

Conformidade com RS-232C
Transporte unidirecional (predefinido): 
máximo de 50 amostras
Transporte de ciclo: máximo de 100 amostras
530 (L) × 530 (P) × 550 (A) mm
Incluindo dispositivo de amostras
Corpo principal: aproximadamente 40 kg
Dispositivo de amostras: aproximadamente 4 kg

Capacidade de 
carregamento de 
amostras

Especificações AUTION MAX AX-4060

O AUTION EYE AI-4510 é um analisador que realiza análises de elementos formados de urina.

Itens reclassificados

*Há um limite ao número de imagens guardadas.

comprimento de onda duplo 

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

Legal manufacturer 

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, 
Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL +81-75-662-8979  FAX +81-75-431-1202

European representative

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
https://www.arkray.eu/english/
*Designs and specifications may be changed without prior notice.

Novo reagente

As tiras Uriflet S 11UA podem ajudar na despistagem e 
no diagnóstico de nefropatia diabética ou CKD (doença 
renal crónica).
A doença renal de fase inicial assintomática pode ser 
identificada com precisão através da medição simultânea 
de microalbumina/creatinina, o que permite um 
prognóstico bastante melhorado.

Nome 
das 

tiras de 
teste

11UA

Item de medição Item 
calculado
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Analisador semiautomático de urinálise

AE-4070

Design compacto:
206 (L) × 365 (P) × 180(A) mm/5 kg
Produção elevada: 
514 testes/hora (7 segundos/teste)
Função de início automático: 
A medição começa automaticamente quando 
é colocada uma tira no tabuleiro.
Um ecrã de toque permite uma operação fácil 
e intuitiva. O sucessor do Aution Eleven.
Pode funcionar como reserva do AX-4060.


