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 امریکا MR نظارت تحت Mindray-BC 5150 دیف فول کانتر سل دستگاه

Mindray-BC 5150 
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  Mindray در 1991 سال در کٍ است جُان سطح در پسضکی محصًالت زمیىٍ در پیطري سازوذٌ ي طراح Shenzhen 

 فراوسیٍ،  آلمیان،  ترکییٍ،  اوگلییس،  امریکا، متحذٌ ایاالت جملٍ از دویا سرتاسر در زیادی ضعة تاکىًن ي است ضذٌ تاسیس چیه

 دارد ایران ي ایتالیا

 اسدت   شدذه  خریذاری نویذ طبی تشخیص آزمایشگاه توسط تازگی به که شرکت این های دستگاه بهترین از یکی

 :باشذ می زیر شرح به آن های ویژگی و مشخصات که باشذ می BC5150 کانتر سل دستگاه

 روگ ي ای زايیٍ 3 لیسر تا فلًسایتًمتری ريش از خًوی سفیذ َای گلثًل قسمتی 5 دیف ي ضمارش ترای BC 5150 دستگاٌ

 ي کىذ می استفادٌ مجسا ي اختصاصی کاوال یک از تازيفیل ضمارش ترای دستگاٌ ایه چىیه َم.کىذ می استفادٌ ضیمیایی آمیسی

 .کىذ ضىاسایی تاالیی ارتسی دقت تا را غیرورمال َای سلًل تًاوذ می

 سیىجیذٌ  محلًل تذين سیاویذ ريش تا َمًگلًتیه مقذار ي یافتٍ تُثًد الکتریکی امپذاوس ريش تًسط PLT ي RBC ضمارش

 .ضًد می

 اوجیا   تیر  دقیی   تسییار  پیاییه  پالکت تا تیماراوی ومًوٍ در َا سلًل ضمارش ضًد می تاعث َا، سلًل عثًر ريزوٍ 55µm قطر

 .گیرد

 :است زیر ضرح تٍ مختلف َای سلًل ترای دستگاٌ دقت
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ٍ  مرتًط َیستًگرا  3 ي تحقیقاتی پارامتر 4 ي کارتردی پارامتر 55 گسارش قاتلیت تا دستگاٌ یها  ي PLT ي RBC ي WBC تی

 .است طثی تطخیص َای آزمایطگاٌ َای دستگاٌ تُتریه از ، WBC اسکترگرا  3

 .پارامترَاست محاسثٍ تٍ قادر ضذٌ رقی  خًن ي مًیرگی خًن کامل، خًن حالت سٍ در دستگاٌ ایه

ٍ  حجیم  کمتیریه  تیا  اطفیال  خصًصیا  ي تیمیاران  حیال  رعایت مىظًر تٍ Mindray- BC 5150 دیف فًل دستگاٌ  ومًوی

(15µL )دارد را ممکه کارایی تاالتریه. 

 تیا  ي است رساوذٌ حذاقل تٍ را جًاب تایپ در اضتثاٌ امکان دستگاٌ ایه ، LIS ضثکٍ ريی تر َا تست َا جًاب ارسال قاتلیت تا

 ي پریىتیر  اتصیال  ي اطالعیات  اوتقال ترای دستگاٌ چپ سمت در USB پًرت 4 داضته ي تیمار 45555از تیص اطالعات رخیرٌ

 ايردٌ فیراَم  را اکسیتروال  کامپیًتر تٍ ویاز عذ  ي اپراتًر راحتی امکان تاال دیذ زايیٍ تا ایىچی TFT ، 10.4 لمسی صفحٍ یک

 .است


