
Odbiór próbki tkanki

Etykietowanie kasetki

Obróbka kasetki

Krojenie bloczka tkankowego na skrawki

Skanowanie kasetki

Druk / etykietowanie skrawka

BSP™31: Sposób na oznaczanie próbek

Firma Brady opracowała unikalny zestaw wyrobów dla 

potrzeb histologii i anatomopatologii, gwarantujących 

identyfi kację próbek tkanki przed ich obróbką, 

umożliwiając identyfi kowalność w trakcie procesów 

laboratoryjnych oraz długotrwałe przechowywanie 

(do 20 lat).

System etykietowania BSP™31 przeznaczony jest 

do mechanicznego nakładania naklejki samoprzylepnej 

na kasetkę z tkanką przed procesem zatapiania 

bloczków tkankowych. To proste w użyciu urządzenie 

tworzy na naklejce nity, uniemożliwiające jej odklejenie 

w procesie zatapiania albo podczas długoterminowego 

przechowywania.

Po włożeniu kasetki z przodu urządzenia, zostaje ona 

automatycznie pochwycona przez zacisk. Po czasie 

krótszym, niż jedna minuta, cztery, niewielkie sondy 

termiczne przebijają naklejkę i przednią ściankę kasetki. 

Rozgrzane sondy topią materiał kasetki i tworzą nity na 

naklejce. Gdy urządzenie wycofuje sondy z kasetki, 

kasetka zostaje uwolniona i użytkownik może ją wyjąć 

i włożyć do niej próbkę tkanki. Urządzenie BSP31 musi 

być używane tylko razem z naklejkami z materiału 

Brady B-482 oraz taśmą termotransferową R-6400 do 

drukarki.

Podstawowe cechy
�  2-wymiarowe kody kreskowe – mniejsze, ale 

zawierające więcej informacji
�  Naklejkę można nakleić przed obróbką
�  Długa żywotność naklejki – 20 lat
�  Łatwy w użyciu system drukowania
�  Automatyczne mocowanie naklejki do kasetki
�  Mała powierzchnia styku
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Naklejki na kasetki do tkanek
Nr art. Nr katalogowy Opis

804863 THT-199-482-3 Etykiety na kasetki do tkanek B-482 (rdzeń 3”)

804864 THT-199-482-3-SC Etykiety na kasetki do tkanek B-482 (rdzeń 1”)

804865 X-127-482 Etykiety na kasetki do tkanek B-482 (kasetka LabXpert)
Odpowiednie dla procesu laboratoryjnego

*Lekki: System etykietowania BSP™31 + drukarka BBP11

**Pełny: System etykietowania BSP™31 + drukarka BBP11 + czytnik kodów kreskowych 

CR2500 + naklejki na kasetki do tkanek B-482 + naklejki B-481 Stainerbondz™ 

+ taśmy termotransferowe R-6400

BSP™31 i wyposażenie dodatkowe
Nr art. Opis

804850 System etykietowania BSP™31 – EUR

804851 System etykietowania BSP™31 – USA

804855 Zestaw lekki BSP™31 * EUR

804856 Zestaw lekki BSP™31 * Wlk. Brytania

804857 Zestaw lekki BSP™31 * USA

804858 Zestaw pełny BSP™31 ** EUR

804859 Zestaw pełny BSP™31 ** Wlk. Brytania

804860 Zestaw pełny BSP™31 ** USA

114631 Kpl. szczotek do czyszczenia BSP™31

804866 Kpl. fi ltrów BSP™31

www.brady.pl



Wasz dostawca wyrobów fi rmy Brady
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Własności fi zyczne
Temperatura robocza  18-27°C

Wilgotność  30-85%, bez skraplania

Temperatura 
uchwytu kasetki

 < 70°C

Wymiary  16,53 cm (wys.) x 26,26 cm (dł.) x 16,38 cm (szer.)

Ciężar  5,9 kg

Zalecana ilość 
wolnego miejsca 
dookoła urządzenia

 Z tyłu i z boków: 30,5 cm 

U góry: 45,70 cm

Poziom hałasu  65 dbA (wg specyfi kacji UL 60950-1: 85 dbA)

Atesty, wymagane przepisami
UL / CSA / EN / IEC 60950-1 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo.

Dyrektywa o kompatybilności elektromagn. 89/336/EWG wg EN 61326-1

EN 55011 / CISPR 11 Przemysłowe, medyczne i naukowe urządzenia

o częstotliwości radiowej – Charakterystyki zaburzeń elektromagnetycznych

EN 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne

EN 61000-4-3 Badanie odporności na pole EM o częstotliwości radiowej

EN 61000-4-4 Badanie odporn. na serie szybkich elektr. stanów przejściowych

EN 61000-4-5 Badanie odporności na udary

EN 61000-4-6 Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o 
częstotliwości radiowej

EN 61000-4-8 Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej

EN 61000-4-11 Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy

i zmiany napięcia

EN 61000-3-2 Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu

EN 61000-3-3 Ograniczenia zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w 
sieciach zasilających niskiego napięcia

FCC Część 15.109 Zaburzenia radiowe oraz FCC Część 15.107 Zaburzenia 
przewodzone

ICES-003 Zaburzenia radiowe i przewodzone

Zgodność z Dyrektywą Europejską RoHS 2002/95/WE

WEEE (Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Panel obsługowy
Przycisk zasilania 
(POWER)

Wcisnąć, aby włączyć urządzenie po włączeniu zasilania 
wyłącznikiem głównym.

Kontrolka zasilania 
(POWER)

Podczas pracy, świeci się stale na zielono, wskazując, że 
urządzenie jest zasilane. Kolor czerwony wskazuje na stan 
awaryjny (np. otwarta pokrywa fi ltra). W trakcie czyszczenia 
automatycznego, kontrolka się nie świeci.

Kontrolka czyszczenia 
automatycznego 
(AUTO CLEAN)

Zwykle wyłączona. Po znitowaniu ok. 150 kasetek, 
kontrolka świeci się na czerwono w sposób ciągły, 
wskazując na rozpoczęcie cyklu automatycznego 
czyszczenia. Podczas czyszczenia nie można wykonywać 
nitowania. Czyszczenie automatyczne włącza się też przy 
końcu stanu gotowości oraz po wciśnięciu przycisku 
zasilania, gdy urządzenie jest włączone.

Kontrolka fi ltra 
(FILTER)

Zwykle wyłączona. Gdy wymagany jest nowy fi ltr, zmienia 
kolor na żółty i świeci się do czasu wymiany fi ltra i 
zresetowania urządzenia. Gdy fi ltr nie zostanie wymieniony 
w ciągu 800 cykli od zapalenia się tej kontrolki, to wyłączy 
się ona, a kontrolka zasilania zmieni kolor na czerwony. 
Dalsza praca urządzenia będzie niemożliwa, do czasu 
wymiany fi ltra.

Kontrolka stanu 
(STATUS)

Świeci się stale na zielono, gdy urządzenie znajduje się w 
stanie gotowości. Pulsuje na żółto podczas rozgrzewania się 
urządzenia do wymaganej temperatury. Pulsuje na zielono 
podczas nitowania.

Elektronika
Prąd wejściowy 2 A

Napięcie wejściowe 230 V≈

Częstotliwość WE 50 Hz

Bezpiecznik Wersja 230 V dla Europy: 3A, 250V, zwłoczny

Zalecenia dotyczące czyszczenia

Z zewnątrz

1. Wcisnąć przycisk zasilania (POWER) na płycie przedniej. 
Kontrolka czyszczenia automatycznego zmienia kolor 
na czerwony i rozpoczyna się cykl czyszczenia automa-
tycznego. Po oczyszczeniu, kontrolka gaśnie.

2. Przełączyć przełącznik główny zasilania z tyłu urządzenia 
w położenie OFF (WYŁ.).

3. Odłączyć przewód zasilający od urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Nie rozpylać żadnych płynów 
bezpośrednio na urządzenie, ani do jego 
środka.

4. Wytrzeć powierzchnię urządzenia miękką ściereczką, 
nasączoną jednym z następujących roztworów: 
alkohol izopropylowy, roztwór wybielający (25% środka 
bielącego, 75% wody), środek PDI Sani-Cloth Plus 
Wipes, dostępny w handlu lizol, ściereczki chem-wipe 
z etanolem (70%). 

OSTRZEŻENIE! Do szczeliny kasetki nie 
wlewać żadnych, obcych środków myjących, 
nie wkładać żadnych przedmiotów, ani 
palców.

Sondy > 2000 kasetek (zob. poradnik użytkownika)

Filtr
Atesty Brak

Zalecana 

częstotliwość wymiany
Co 6 miesięcy lub 5000 kasetek

Metoda utylizacji 

odpadów

Wszelkie zużyte fi ltry utylizować zgodnie z przepisami 

miejscowymi lub krajowymi (fi ltry zawierają 

nadmanganian potasu). Podczas wyjmowania fi ltra 

zaleca się zakładanie rękawic.

Kasetki
Zalecana ilość na dzień 50

Kąt 35° i 45°

Producenci

Simport McCormick Scientifc Sakura - Tissue Tek

M486, M493, 

M499, M506, 

M507, M508, 

M480, M492, 

M498, M505, 

M485

MC-500, MC-510, 

MC-600, MC-650, 

MC-550, MC-560

4187, 4182, 

4184
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Brady, s.r.o.

Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

Tel: +421 2 3300 4800

Fax: +421 2 3300 4801

www.brady.pl

central_europe@bradycorp.com

www.brady.pl


