
AX-4060

Fully Automated Urine Analyzer

AUTION MAX

AI-4510

Automated Urine Sediment Analyzer

AUTION EYEAutomatização
total através
de consolidação



Funcionalidades Precisão

Equipado com botão de ejeção de tiras
Utilização segura sem contacto
com sangue.

Conformidade com EN ISO 15197:2015

Função de correção de hematócrito (20-70%)

Gestão de dados simples utilizando
comunicação USB
Gestão simples da glicemia.

Função de de�nição de Marcadores
Assistência para entender as medições.

Tranquilidade para pacientes com policitemia ou anemia.

Tamanho de
amostra 0.5µL

Luz de tira de teste
e retroiluminação
para utilização no
escuro

Tamanho de
amostra 0.3µL

Tempo de teste
7 segundos

Função de
comunicação sem
�os com Bluetooth 4.0.

Tempo de teste
5 segundos

Fácil de utilizar

Rápido e  fácil

Para qualquer situação!
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Escolha o modelo adequado ao seu estilo de vida!

antes das refeições após as refeições

 Para quem procura simplicidade

Para quem procura múltiplas funções

Para pessoas ativas que procuram uma utilização rápida e fácil 
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GT-7120

GT-7110
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0.3µL 5seg

7seg

Escolha de tipo
de embalagemOR

Tamanho de
amostra 0.3µL

Tempo de teste
5 segundos0.3µL 5seg

Escolha de tipo
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GLUCOCARD S Test Strips Escolha de tipo de embalagem!!

Gosto de reduzir
o desperdício de

embalagens.

Faço medições com
frequência e uso muitas

tiras de teste.

Saio muito.

Quero usar os sensores
em casa e levá-los quando saio.



Coleção de imagens do atlas (valores de referência)
O atlas inclui imagens pré-instaladas. 
O utilizador pode adicionar as suas próprias imagens 
a partir dos resultados de medição.
O atlas é uma referência útil para ajudar na classifi-
cação manual

Ecrã de resumo
As imagens do elemento formado são apresentadas 
como uma imagem microscópica (sintética).
O elemento formado selecionado na lista é realçado.
Clique com a roda do rato para selecionar uma 
imagem.

Itens reclassificados

Novo reagente

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/5.0 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.

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.

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/




