Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

NIEUWE PERMAFLEX
microscoopglaasjes
PERMAFLEX en PERMAFLEX Plus flexibele adhesive en niet-gecoate
microscoopglaasjes ontworpen om te werken op zowel thermische
printers als inkjetprinters.

PERMAFLEX MICROSCOOPGLAASJES

PERMAFLEX microscoopglaasjes
Het gematteerd gebied is gevalideerd om te werken met de Leica IP S inkjet- en Leica HistoCore Perma S
thermische printers (in afwachting van patent).* Leica Biosystems PERMAFLEX flexibele
microscoopglaasjes zorgen voor een hoge printkwaliteit, leesbaarheid door scanners, chemische
weerstand, positieve kleuring en minimale achtergrond in vijf populaire kleuren.
•
•

•
•

Gevalideerd voor gebruik met inkjet- en thermische printers**
In afwachting van patent, de gematteerde formulering vereist lagere warmte-instellingen op thermische
printers die mogelijk de levensduur van de printkop verlengen (25-40% lagere warmte-instelling
afhankelijk van de printer)
Getest op chemische resistentie tegen gebruikelijke labreagentia (bijvoorbeeld xyleen, chroomzuur, enz.)
Getest om consistente, hoogwaardige kleuring te leveren zonder nadelen van achtergrondkleuring

NIEUW ONTWORPEN
KLEURGECODEERDE VERPAKKING
Kleurgecodeerde doos- en
kofferverpakkingen helpen bij het
gemakkelijk identificeren van
glaasjeskleuren.

STANDAARDAFMETINGEN
PASSEN OP DE MEESTE
INSTRUMENTEN
25,5mm x 75,5mm x 1mm glaasje
voldoet aan en heeft de IVD- en
CE-keurmerken.
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PERMAFLEX MICROSCOOPGLAASJES

LAGERE WARMTE-INSTELLINGEN
OP THERMISCHE PRINTERS
Bereik een optimale
printleesbaarheid met 25-40%
lagere thermische warmteinstellingen. Potentiële verlenging
van de levensduur van de printkop.

UITSTEKENDE CHEMISCHE
BESTENDIGHEID
Het PERMAFLEX gematteerde
gebied is ontworpen om consistent
bestand te zijn tegen algemeen
gebruikte agressieve chemische
behandelingen zoals xyleen en
chroomzuur, terwijl de leesbaarheid
en scanbaarheid behouden blijven.

Productcode

Productbeschrijving

Hoeveelheid

3800002

PERMAFLEX microscoopglaasjes, wit

1 doos (1.440 glaasjes)

3800004

PERMAFLEX microscoopglaasjes, blauw

1 doos (1.440 glaasjes)

3800005

PERMAFLEX microscoopglaasjes, groen

1 doos (1.440 glaasjes)

3800006

PERMAFLEX microscoopglaasjes, geel

1 doos (1.440 glaasjes)

3800007

PERMAFLEX microscoopglaasjes, roze

1 doos (1.440 glaasjes)

3800014

PERMAFLEX Plus adhesive microscoopglaasjes, wit

1 doos (1.440 glaasjes)

3800015

PERMAFLEX Plus adhesive microscoopglaasjes, blauw

1 doos (1.440 glaasjes)

3800016

PERMAFLEX Plus adhesive microscoopglaasjes, groen

1 doos (1.440 glaasjes)

3800017

PERMAFLEX Plus adhesive microscoopglaasjes, geel

1 doos (1.440 glaasjes)

3800019

PERMAFLEX Plus adhesive microscoopglaasjes, roze

1 doos (1.440 glaasjes)

*Intern gevalideerd om te werken in de Leica IP S & Perma S en de ThermoFisher Slidemate-printer.
**De prestatievalidatie bestond uit het testen van in totaal 3.699 van alle vijf gekleurde glaasjes op inkjet- en thermische printers.
Getest op resistentie tegen DI-water, xyleen, d-limoneen, Clearene, ethanol, H&E-kleuring, chroomzuur, ER-procedure en methanol.
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Met het Leica IP S afdrukken voor standaard
microscoopglaasjes is slechts vier seconden per afdruk
nodig als er gewerkt wordt in de seriële modus. Een
gepatenteerde inkt, speciaal ontworpen voor Leica
Microsystems, maakt afdrukken bestand tegen
blootstelling aan chemicaliën en fysieke slijtage. Of
het nu om alfanumerieke tekens, streepjescodes of
logo's gaat, de afdrukresolutie is altijd uitstekend met
goede leesbaarheid.
Onderdeelnr.: 149IPS00001

LEICA BIOSYSTEMS
Leica Biosystems is een bedrijf voor kankerdiagnostiek en een
wereldleider op het gebied van workflowoplossingen en het biedt de
meest uitgebreide portfolio van biopsie tot diagnose. Onze missie,
‘Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives’, vormt de kern van onze
bedrijfscultuur. Ons eenvoudig te gebruiken en consistent betrouwbare
aanbod helpt bij het verbeteren van de efficiëntie van de workflow en
het vertrouwen in de diagnose.

Neem vandaag nog contact op met uw Leica
Biosystems-vertegenwoordiger voor meer informatie
over de PERMAFLEX microscoopglaasjes.

Met de Compact Slide Printing Solution (Compacte
oplossing voor het afdrukken van microscoopglaasjes)
samen met de PERMA S glaasjes-printeroplossing
kunnen individuele microscoopglaasjes op elk
microtoomwerkstation worden afgedrukt. Dit zorgt
voor het vertrouwen dat u het juiste patiëntenweefsel
heeft gekoppeld aan het juiste casusnummer. Direct
printen op aanvraag helpt bij het verkleinen van het
risico op verkeerde identificatie van monsters en het
veilig koppelen van patiënten aan monsters.
Onderdeelnr.: 14060655725
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