Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Novas Lâminas de microscópio
PERMAFLEX & PERMAFLEX Plus
Os adesivos flexíveis PERMAFLEX e PERMAFLEX Plus e lâminas não
revestidas desenhadas para funcionar em impressoras térmicas e a
jato de tinta.

LÂMINAS DE MICROSCÓPIO PERMAFLEX

Lâminas microscópicas PERMAFLEX
A área fosca a aguardar patente é válida para funcionar nas impressoras a jato de tinta Leica IP S e
térmica Perma S.*A lâmina flexivel em termos de impressão Leica Biosystems PERMAFLEX
apresenta alta qualidade de impressão, legibilidade por scanners, resistência química, coloração
positiva e ausência de coloração de fundo minima, em cinco cores populares.
•
•

•
•

Validada para funcionar em impressoras a jato de tinta e térmicas**
A formulação da área fosca a aguardar patente requer definições de baixo calor em
impressoras térmicas prolongando potencialmente a vida da cabeça de impressão (25-40%
definição de baixo calor dependendo da impressora)
Testado para resistência química a reagentes de laboratório frequentes (ex. xileno, ácido
crómico, etc.)
Testado para proporcionar uma consistente coloração de alta qualidade sem nenhuma
desvantagem de coloração de fundo

NOVA EMBALAGEM DESENHADA
CODIFICADA POR COR
Caixa e embalagem codificada
por cor ajudam a identificar
facilmente as cores das lâminas.

TAMANHO PADRÃO ENCAIXA NA
MAIORIA DA INSTRUMENTAÇÃO
Lâmina 25,5 mm x 75,5 mm x 1 mm
(1" x 3" x 0,04") é adequada e
marcada CE-IVD.
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LÂMINAS DE MICROSCÓPIO PERMAFLEX

DEFINIÇÕES DE TEMPERATURA
REDUZIDA EM IMPRESSORAS
TÉRMICAS
Atinge legibilidade ótima com
definições térmicas 25-40% mais
baixas. Prolonga potencialmente a
vida da cabeça de impressão.

EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA
A área fosca PERMAFLEX está
desenhada para aguentar
tratamentos químicos agressivos
frequentemente usados como xileno
e ácido crómico enquanto mantém a
legibilidade e capacidade de ser lido
pelo scanner.

Código do Produto

Descrição do Produto

Quantidade

3800002

Lâminas de microscópio PERMAFLEX, branco

1 caixa (1.440 lâminas)

3800004

Lâminas de microscópio PERMAFLEX, azul

1 caixa (1.440 lâminas)

3800005

Lâminas de microscópio PERMAFLEX, verde

1 caixa (1.440 lâminas)

3800006

Lâminas de microscópio PERMAFLEX, amarelo

1 caixa (1.440 lâminas)

3800007

Lâminas de microscópio PERMAFLEX, rosa

1 caixa (1.440 lâminas)

3800014

Lâminas de microscópio adesivas PERMAFLEX Plus, branco

1 caixa (1.440 lâminas)

3800015

Lâminas de microscópio adesivas PERMAFLEX Plus, azul

1 caixa (1.440 lâminas)

3800016

Lâminas de microscópio adesivas PERMAFLEX Plus, verde

1 caixa (1.440 lâminas)

3800017

Lâminas de microscópio adesivas PERMAFLEX Plus, amarelo

1 caixa (1.440 lâminas)

3800019

Lâminas de microscópio adesivas PERMAFLEX Plus, rosa

1 caixa (1.440 lâminas)

*Validado internamente para funcionar em Leica IP S & Perma S bem como impressora ThermoFisher Slidemate.
**Validação de trabalho consistiu em testar um total de 3.699 lâminas de todas as cinco lâminas coloridas nas impressoras a jato de
tinta e térmicas. Testado para resistência a água desionizada, xileno, d-limoneno, cleareno, etanol, coloração H&E, ácido crómico,
procedimento ER e metanol.
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As impressões de lâminas de microscópio padrão Leica
IP S levam apenas quatro segundos por impressão
quando a trabalhar no modo em série. Uma tinta
patenteada, criada especialmente para a Leica
Microsystems, torna as impressões resistentes a
exposição química e desgaste físico. Quer sejam
caracteres alfanuméricos, códigos de barras ou
logótipos, a resolução da impressão é sempre
excelente com boa legibilidade.
Código de peça: 149IPS00001

LEICA BIOSYSTEMS
A Leica Biosystems é uma empresa de diagnóstico de cancro e uma líder
global em soluções de fluxo de trabalho, oferecendo o portfólio mais
compreensivo desde biopsia a diagnóstico. A nossa missão "Advancing
Cancer Diagnostics, Improving Lives" ("A promover o avanço dos
diagnósticos de cancro, A melhorar vidas") está no âmago da nossa cultura
empresarial. As ofertas fáceis de utilizar e consistentemente fiáveis ajudam
a melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e a confiança no diagnóstico.

Contacte hoje o seu representante Leica Biosystems
para saber mais sobre as Lâminas de microscópio
PERMAFLEX.

A solução de impressão de lâmina compacta com a
solução de impressão de lâmina PERMA S imprime
lâminas individuais em qualquer estação de trabalho
micrótomo. Isto permite-lhe estar confiante que tem o
tecido do doente correto associado com o número de
caso certo. A impressão imediata ajuda a reduzir o
risco de identificação incorreta e associa os doentes a
amostra de forma segura.
Código de peça: 14060655725

Avançando
Diagnóstico do
cancro, a melhorar
vidas
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