
Medical Devices 
CompoLab TM 
Rápido, Ergonômico e Confiável
Analisador de Hemoglobina



CompoLab TM

Analisador de hemoglobina compacto e portátil
com tempo de medição menor que 2 segundos

Rápido, Ergonômico e Fácil de Usar

• Display sempre em modo de espera – dispositivo pronto para uso

• Robusto para uso móvel

• Leve – aproximadamente 180g

• Nenhuma calibração necessária – mínima manutenção e limpeza

• Software opcional Fresenius Kabi “Hb-Master” pode ser instalado 
no seu PC local – fácil transferência de dados via USB

• Leitura de códigos de barras opcional – basta ligar um leitor de 
código de barras ao PC

• 2 possibilidades de carga – USB e plugue adaptador

 √ Medição rápida          
dentro de 2 segundos

 √ Compacto com          
grande display

 √ Bateria de longa       
duração

 √ Gerenciamento de      
dados opcional

 √ Necessário apenas 1 gota 
de sangue



Cuveta livre de reagente, design
exclusivo e validade prolongada

• Sem reação química dentro das cuvetas –                    
não sensível à temperatura e umidade

• Tecnologia que previne a formação de 
bolhas na Cuveta

• Validade das cuvetas de 2,5 anos mesmo 
se aberta a embalagem de alumínio

• Cuveta pode ser preenchida de qualquer 
ângulo

Fácil preenchimento da cuveta

Embalagem das cuvetas em alumínio

Suporte fixo para cuveta
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Registrado e Distribuído por:  
Fresenius HemoCare Brasil Ltda.
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SAC: 0800 707 3855
www.fresenius-kabi.com.br
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Ficha Técnica

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

9034000 CompoLab TM

9034050 Cuvetas - 100 cuvetas por embalagem de alumínio (5 pacotes por caixa)

9034010 Maleta de transporte CompoLab TM

DADOS TÉCNICOS

Faixa de medição 0,3 a 25,5 g/dL (3 a 255 g/L; 0,2 a 15,9 mmol/L)

Precisão de medição 1,8 a 25,4 g/dl dentro de +/-1,3%

Temperatura de estocagem CompoLab TM : 0ºC a +50ºC (-30ºC a +70ºC durante o transporte, 24 horas no máximo)
 Cuvetas: 0ºC a +50ºC (-30ºC a +70ºC durante o transporte, 24 horas no máximo)

Duração de uso Vários meses com bateria completamente carregada

Fonte de energia 100 – 200 V AC, 50 -60 Hz

Dimensões 9 x 15 x 4 cm (largura x profundidade x altura)

Peso Aproximadamente 180 g

REGISTRO ANVISA

Compolab TM MS 10154450210

Cuvetas Compolab TM MS 10154450210

Informações sobre pedidos

Para mais informações como literatura, detalhes técnicos, instruções de trabalho, bem como equipamento, por favor contate-nos.


