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Professional Urinalysis
n Bebas kontak – mudah dan bersih
n Manajemen data pasien yang optimal
n Desain – fungsi yang luar biasa
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Interference

URYXXON® RELAX
Uryxxon® Relax adalah alat untuk mengevaluasi urin test strip Uryxxon® Stick 10. Jenis pemeriksaan Uryxxon® Relax adalah semi kuantitatif
yang mana meliputi pemeriksaan eritrosit, urobilinogen, bilirubin, protein, nitrit, keton, glukose, PH, berat jenis, serta leukosit dalam
spesimen urin. URYXXON® Relax memberikan hasil status urin yang dapat diandalkan untuk mendeteksi tahap awal berbagai penyakit
seperti diabetes, penyakit ginjal, dan infeksi saluran kemih. Hasil pembacaan instrumen telah lama terbukti bermanfaat, baik bagi tenaga
kesehatan profesional maupun pasien. Pembacaan URYXXON® Relax menghilangkan subjektivitas interpretasi warna visual. Opsi interface
yang komprehensif dan hasil cetak yang optimal meminimalisir resiko yang berhubungan dengan transkripsi manual. Hasil yang dapat
diandalkan dapat diperoleh secara virtual langsung di tempat perawatan. URYXXON® Relax membuat urinalisis menjadi lebih sederhana
dan lebih dapat diandalkan. Uryxxon® Relax dan Uryxxon® Stick 10 telah memiliki CE marked berdasarkan IVD directive 98/89/EG.
Non touch operation
Setelah menempatkan strip pada alat, pengukuran dimulai secara otomatis. Tidak diperlukan tindakan
lebih lanjut, sehingga pekerjaan anda jauh lebih mudah dan bersih. Tray strip dapat dilepas dengan
mudah.
Hasil
Hasil tes dapat dilihat dengan dua cara yaitu melalui tampilan pada layar atau di print. Urutan parameter
bisa diatur sesuai dengan keinginan anda. Nilai patologis ditandai dengan jelas melalui tanda asterix serta
bunyi “bip” pada alat. Hasil diagnosis bisa langsung didapatkan dengan cepat.
Layar sentuh
Pengerjaan dengan layar sentuh menjadikan penggunaan instrumen jauh lebih mudah dan menyenangkan.
Semua fungsi dapat diakses hanya dengan menyentuh layar. Jika dibutuhkan, keyboard external juga
dapat dihubungkan dengan alat.
Pilihan interface
Uryxxon® Relax memiliki user interface USB dan RS232 yang memudahkan hubungan ke sistem informasi
laboratorium atau ke komputer laboratorium.
Mobile operation
Uryxxon® Relax sangat ringan, dengan ukuran hanya 16 x 20 cm, alat ini dapat digunakan di lapangan.
Dikombinasikan dengan penggunaan baterai menjadikan alat ini dapat dibawa ke tempat pasien.
Power Supply
Instrumen dapat menggunakan battery sebagai opsional saat dimanapun berada. Dan tidak hanya itu
instrumen juga dapat menggunakan daya melalui stop kontak autoswitch adaptor dengan daya sebesar
110/240 V.
Memori hingga 200 pengukuran
Memori yang dapat disimpan sampai dengan 200 pengukuran. Hasil yang abnormal/patologis dapat
disaring dengan mudah, memungkinkan dilakukanya diagnosis lebih lanjut jika diperlukan.

Spesifikasi
Kapasitas 		
: 50 tes/jam ( manual loading )
Metode 		: Reflektometri
Parameter		 : 10 parameter
Bahasa 			
: Inggris, Indonesia
Printer			
: Ya, ada internal printer
Kebutuhan Listrik
: 110-240 V AC, tenaga baterai ( tambahan ) dengan 6 baterai AA
Dimensi/Berat
: Panjang 7,5 cm
			
Lebar
16 cm
			
Tinggi
20 cm
			
Berat
710 g, tanpa baterai dan power supply
Sertifikat		
: ISO, CE, EMC, AKL-DEPKES R.I.
Urin Strip 		
: Meditest Uryxxon Stick 10 ( Ref.93068 )
Urin Kontrol		
: Medi-Test Control ( Ref : 93038 )
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Aksesoris tambahan ( tidak termasuk di dalam paket alat )
● Software LIS ( Laboratory Information System )
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