
Automatický analyzátor pro metodu imunoblot

Hlavní výhody přístroje
 • plně automatický analyzátor pro metodu imunoblot

 • zpracování a vyhodnocení blotů

 • široké portfolio testů pro diagnostiku autoimunitních onemocnění

BLOT



DotDiver2.0 je kompaktní stolní analyzátor pro 
metodu imunoblot pro automatizaci celého proce-
su včetně vyhodnocení imunoblot typu DOT i LINE. 
Výsledky slouží k podpoře diagnostiky autoimunit-
ních onemocnění. 

Testovací proužky a zásobníky DotDiver2.0 s 
čárovými kódy zajišťují správnou kombinaci re-
agencií a zaručenou kvalitu zpracování široké škály 
imunoblotů pro revmatologii a gastroenterologii v 
rutinní laboratorní praxi.

Reagencie v předplněných jednorázových zásobnících 
minimalizují práci obsluhujícího personálu. . 

Software zařízení DotDiver2.0 nabízí uživatelsky 
přívětivé ovládáni a zaručuje spolehlivé vyhodnocení 
zpracovaných imunoblotových testovacích proužků. 

Výkonný DotDiver2.0 se snadnou obsluhou a malými 
rozměry je nepostradatelným přístrojem pro rutinní 
laboratoře. 

DotDiver2.0 
Analyzátor pro imunobloty k diagnostice autoimunitních onemocnění

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V AUTOIMUNITNÍ DIAGNOSTICE 
20 let zkušeností, 150 partnerů ve více než 100 zemích



DotDiver2.0 – Specifikace 

Výkon
Vzorky   1 - 24 
Metody   1 - 24 

Reagencie
Testovací proužky opatřeny čárovými kódy
Zásobníky  předplněné, s čárovými kódy

Rozměry
Velikost (D x Š x V) 340 mm x 420 mm x 365 mm
Hmotnost  15 kg

Připojení
Ethernet / LIS     1 x
USB       1 x
HDMI       1 x

Napájení
Požadavky  24 V DC, 5 A



Vyrobce

DotDiver2.0

DotDiver2.0   REF 5075

DotDiver2.0 
Automatický analyzátor
pro metodu imunoblot 

 • Plně automatický stolní analyzátor malých rozměrů

 • Uživatelsky přívětivý software

 • Souběžné provádění až 24 různých testů

 • Reagencie a proužky připravené k použití

 • Automatická identifikace testovacích  

 proužků a zásobníků pomocí čárového kódu

 • Integrované sušení zpracovaných testovacích proužků

 • Vyhodnocení zpracovaných testovacích proužků

 • Export výsledků ve formátu pdf nebo xls nebo  

 klasický tisk

 • Konektivita LIS

 • Nenáročná údržba,  

 žádná manipulace s jednotlivými činidly
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