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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. Tempat 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. Keputusan diagnosis dapat diambil langsung 
dengan cepat.

Layar sentuh
Pengerjaan dengan layar sentuh menjadikan penggunaan instrument lebih mudah dan 
menyenangkan. Semua fungsi dapat diakses hanya dengan menyentuh layar. Jika dibutuhkan, 
keyboard external juga dapat disambungkan 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 dan 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.

Memori hingga 200 pengukuran
Hingga 200 pengukuran dapat disimpan. Hasil yang positif dapat disaring dengan mudah, yang 
memungkinkan dilakukanya diagnosis lebih lanjut jika diperlukan.

S P E S I F I K A S I

Produk dari Macherey Nagel - Jerman
Diimport dan diedarkan oleh:
PT. MRK Diagnostics - Indonesia

Mudah dan nyaman dalam penggunaan
● Keyboard yang sederhana
● Perawatan yang mudah dan sederhana
 
Kapasitas   : 60 tes/jam ( manual loading )
Metode   : Reflektometri
Parameter  : 10 parameter
Bahasa   : Inggris, Indonesia
Printer   : Built in 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.
Urine Strip   : Meditest Uryxxon Stick 10 ( Ref.93068 ) 

Tambahan*    
 ● Medi-Test Control ( Ref : 93038 ) 
 ● Software LDMS ( Laboratory Data Management Software )

 *) Tidak termasuk di dalam paket alat.

Uryxxon® Relax adalah alat evaluasi dengan menggunakan urin tes strip Uryxxon® Stick 10. Pemeriksaan semi kuantitatif 
meliputi darah, urobilinogen, bilirubin, protein, nitrit, keton, glukose, PH, specific gravity, serta leukosit. Uryxxon® Relax dan 
Uryxxon® Stick 10 telah memiliki CE marked berdasarkan IVD directive 98/89/EG. 


