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YENİ PERMAFLEX Mikroskop Lamları
PERMAFLEX ve PERMAFLEX Plus esnek Adhesivli ve kaplamasız lamlar, hem termal hem de
mürekkep püskürtmeli yazıcılarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

PERMAFLEX MIKROSKOP LAMLARI

PERMAFLEX Mikroskop Lamları
Patent bekleyen rodajlı alan, Leica IP S mürekkep püskürtmeli ve Perma S termal yazıcılarda çalışmak üzere onaylanmıştır.*Leica
Biosystems PERMAFLEX esnek yazıcı lamı; yüksek baskı kalitesi, tarayıcılar tarafından okunurluk, kimyasal direnç, pozitif boyama ve
beş popüler renkte minimal arka planlar sunar.
•
•
•
•

Mürekkep püskürtmeli ve termal yazıcılarda çalışmak üzere onaylanmıştır**
Patent bekleyen rodaj formülasyon, termal yazıcılarda daha düşük ısı ayarları gerektirir; bu da potansiyel olarak yazıcı kafası
ömrünü uzatır (yazıcıya bağlı olarak %25-40 daha düşük ısı ayarı)
Yaygın laboratuvar reaktiflerine karşı kimyasal direnç için test edilmiştir (ör. Ksilen, kromik asit vb.)
Herhangi bir arkaplan boyama dezavantajı olmadan yüksek kalitede boyama sağlaması açısından test edilmiştir

YENİ TASARLANAN RENK KODLU AMBALAJ
Renk kodlu kutu ve ambalaj, lam renklerini
kolaylıkla belirlemeye yardımcı olur.

STANDART BOYUT ÇOĞU CİHAZA UYAR
25,5 mm x 75,5 mm x 1 mm (1" x 3" x 0,04")
lam IVD ve CE işaretlidir ve uyumludur.
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TERMAL YAZICILARDA DAHA DÜŞÜK ISI
AYARLARI
%25-40 daha düşük termal ısı ayarları ile en iyi
düzeyde baskı okunurluğu elde edin. Potansiyel
olarak yazıcı kafası ömrünü uzatır.

MÜKEMMEL KİMYASAL DİRENÇ
PERMAFLEX rodajlı alan, okunurluk ve
taranabilirliği korurken, aynı zamanda ksilen ve
kromik asit gibi yaygın olarak kullanılan sert
kimyasal işlemlere karşı sürekli olarak
dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Ürün Kodu

Ürün Açıklaması

Miktar

3800002

PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Beyaz

1 Koli (1.440 lam)

3800004

PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Mavi

1 Koli (1.440 lam)

3800005

PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Yeşil

1 Koli (1.440 lam)

3800006

PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Sarı

1 Koli (1.440 lam)

3800007

PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Pembe

1 Koli (1.440 lam)

3800014

PERMAFLEX Plus Adhesivli Mikroskop Lamları, Beyaz

1 Koli (1.440 lam)

3800015

PERMAFLEX Plus Adhesivli Mikroskop Lamları, Mavi

1 Koli (1.440 lam)

3800016

PERMAFLEX Plus Adhesivli Mikroskop Lamları, Yeşil

1 Koli (1.440 lam)

3800017

PERMAFLEX Plus Adhesivli Mikroskop Lamları, Sarı

1 Koli (1.440 lam)

3800019

PERMAFLEX Plus Adhesivli Mikroskop Lamları, Pembe

1 Koli (1.440 lam)

*Leica IP S ve Perma S’nin yanı sıra ThermoFisher Slidemate yazıcı ile çalışmak üzere dahili olarak onaylanmıştır.
**Performans onayı, beş renkli slaytın tümünden oluşan toplam 3.699 lamın mürekkep püskürtmeli ve termal yazıcılarda test edilmesini içerir. Deiyonize su, Ksilen, d-limonen,
klaren, etanol, H&E boya, kromik asit, ER Prosedürü ve metanole karşı direnç için test edilmiştir.
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Leica IP S’nin standart mikroskop lamlarını basması, seri modda
çalışırken baskı başına sadece dört saniye sürer. Leica Microsystems
için özel olarak tasarlanan patentli mürekkep, baskıları kimyasal
maddelere maruz kalmaya ve fiziksel aşınmaya karşı dirençli hale
getirir. İster alfanümerik karakterler, ister barkodlar veya logolar olsun,
iyi okunurluğa sahip olan baskı çözünürlüğü her zaman mükemmeldir.
Parça numarası: 149IPS00001

LEICA BIOSYSTEMS
Leica Biosystems, biyopsiden tanıya en kapsamlı portföyü sunan bir kanser tanılama şirketidir ve
iş akışı çözümlerinde global bir liderdir. Şirket kültürümüzün temelinde “Gelişmiş Kanser Tanısı
ile İyileşen Yaşamlar” misyonumuz yatar. Kullanımı kolay ve devamlı sunduğumuz güvenilir
tekliflerimiz, iş akışı etkinliğini ve tanısal güveni geliştirmeye yardımcı olur.

PERMAFLEX Mikroskop Lamları hakkında daha fazla bilgi almak için
lütfen şimdi Leica Biosystems temsilcinizle irtibat kurun.

PERMA S lam yazıcı çözümü ile Kompakt Lam Yazdırma Çözümü, tüm
mikrotom iş istasyonlarında tekli lamları yazdırabilir. Bu, doğru vaka
numarası ile ilişkili doğru hasta dokusuna sahip olmanızı sağlar. İsteğe
bağlı doğrudan yazdırma, numunenin yanlış tanımlanması riskini
azaltmaya yardımcı olur ve hastaları numunelerle güvenli bir şekilde
ilişkilendirir.
Parça numarası: 14060655725

Gelişmiş
Kanser Tanısı ile
İyileşen Yaşamlar
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