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MÁY XÉT NGHI ỆM MI ỄN DỊCH NHANH 
Hãng: VedaLab – Pháp    Model: EasyReader+ 

 
EasyReader+ sử dụng công nghệ xét nghiệm sắc ký miễn dịch dòng chảy ngang, thiết bị sử dụng các bộ sinh 
phẩm xét nghiệm nhanh màng nitrocellulose. 

VEDALAB EASY READER+ là thiết bị đo tiên tiến để đọc các Card xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh 
bằng cách sử dụng Camera CCD độ phân giải cao và phần mềm tích hợp sẵn trong máy để phân tích hình ảnh 

VEDALAB EASY READER+  có một chíp di động có chứa tất cả các phần mềm cần thiết để đưa ra kết quả 
định lượng hoặc bán định lượng từ các giá trị đường hấp thụ xét nghiệm. Tùy thuộc vào các thông số xét 
nghiệm, kết quả có thể thu được từ mẫu xét nghiệm là máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu 

Thiết bị đo cũng có máy in tích hợp sẵn giúp lưu trữ tài liệu cần lưu trữ của tất cả các thông tin liên quan đến 
từng bệnh nhân (tên, ngày sinh, kết quả xét nghiệm) và cho người sử dụng khi thực hiện xét nghiệm. 

Các đặc điểm chính 

- Nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ (1.5Kg) và thuận tiện 

- Xét nghiệm nhanh, đơn giản, dễ sử dụng và cho chi phí xét nghiệm hợp lý 

- Không cần một loại hóa chất đi kèm (đầu côn, hóa chất chuẩn, hóa chất hiệu chuẩn, hóa chất rửa, ...) 
hoặc sản phẩm mã chip riêng biệt (Sử dụng card hiệu chuẩn và card trống thông thường) 

- Máy in tích hợp sẵn trong máy chính 

- Khả năng thực hiện xét nghiệm trên bộ đọc mà không cần kết nối máy tính 

- Khả năng kết nối của bộ đọc vào máy tính để tăng dung lượng bộ nhớ lưu trữ. 

- Khả năng kết nối của bộ đọc với một đầu đọc mã vạch (Barcode) 
- Không cần thiết phải thêm hóa chất chuẩn 
- Không cần thiết phải có hợp đồng kỹ thuật hàng năm 
- Dải xét nghiệm rộng với hàng loạt thông số có sẵn 

- Tốc độ xét nghiệm cao: lên đến 60 mẫu/ giờ (Lên đến 120 mẫu/ giờ khi không sử dụng chế độ in) 
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ĐẶC ĐIỂM K Ỹ THUẬT 

Phương pháp Phản xạ quang học 

Kích thước 

(Tr ọng lượng) 

Trọng lượng: 1500 g 

Chiều cao: 170 mm 

Chiều rộng: 150 mm 

Chiều sâu: 180 mm 

Tốc độ xét 
nghiệm 

Chế độ ủ trong máy thông thường: khoảng 5 mẫu/ giờ 

Chế độ ủ ngoài (Ngay lập tức): khoảng 50 mẫu/ giờ 

Nguồn điện 
cung cấp 

Adapter ngoài: AC 100–240 Volt, 50–60 Hz, Đầu ra DC 7.5 Volt  

Tùy chọn hoạt động bằng pin: 6 pin sạc AA/NiMH 

Điều kiện hoạt 
động: 

Nhiệt độ: +15 đến +40°C 

Độ ẩm tương đối: 30 đến 80% (không ngưng tụ) 

Áp suất không khí: 70 kPa đến 106 kPa (tương ứng với độ cao 0–3000 
trên mực nước biển) 

Điều kiện bảo 
quản: 

Nhiệt độ: +5˚C đến +45˚C 

Độ ẩm tương đối: 10% đến 85% (không ngưng tụ) 
Áp suất không khí: 70 kPa đến 106 kPa (tương ứng với độ cao 0–3000 
trên mực nước biển) 

Điều kiện vận 
chuyển: 

Nhiệt độ: -25˚C to +60˚C 

Độ ẩm tương đối: 75% tại 30˚C (24h) 

Áp suất không khí: 70 kPa đến 106 kPa (tương ứng độ cao 0–3000 trên 
mực nước biển) 

Thông số máy 
in 

Máy in nhiệt 

Chiều rộng cuộn giấy in tối đa: 60 mm 

Công suất cơ sở 
dữ liệu 

1000 hồ sơ đo lường 

Hiển thị Kích thước màn hình: 4.3” 

Độ phân giải: 480 x 272 pixels 

Kết nối Mạng Ethernet, cổng PS2, Serial RS232, USB kiểu A, USB kiểu B 
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Đặc điểm của các bộ xét nghiệm 

- Hóa chất ổn định ở nhiệt độ phòng 

- Không cần quản lý số lô cho mã chip đặc biệt 

- Không cần thiết phải pha loãng mẫu xét nghiệm trong hầu hết các trường hợp 

- Hạn sử dụng bộ xét nghiệm dài (ít nhất 18 tháng kể từ ngày sản xuất) 

- Hóa chất chuẩn định lượng dương tính có sẵn theo yêu cầu 

- Dải thông số xét nghiệm rộng, 22 thông số chính (Và liên tục tăng các thông số) 

- Các bộ xét nghiệm được cung cấp bao gồm tất cả các thành phần cần thiết để thực hiện xét nghiệm 

- Kết quả xét nghiệm nhanh (chỉ 5 – 20 phút) 

- Hầu hết các xét nghiệm có thể được chạy với lượng mẫu nhỏ ( 50µL máu toàn phần hoặc 25µL với 
huyết thanh/ huyết tương) 
 

Các bộ xét nghiệm miễn dịch định lượng có sẵn 

AFP-Check Insulin-Check 

CA-125-Check HS-Insulin test 

CEA-Check Test L-Check (LH) 

CKMB-Check MGL-Check 

CRP-Check M-ALBU-Check 

HS-CRP-Check Procalcitonin test 

Cystatin C-Check Prolac-Check 

D. Dimer-Check Hs-Prolac-Check 

FABP test PSA-Check 

FOB-Check Total T3 test 

FRT-Check Total T4 test 

FSH-Check Troponin I-Check 

hCG-Check TSH-Check 

hCG-Check-1 Hs-TSH-Check 

β-HCG-Check TSH-Check-1 (Ultra Sensitivity) 

IgE-Check Other test kits 

 




