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Лабораторни центрофуги с болнично приложение 

Предложените на Вашето внимание лабораторни центрофуги са произведени във 
Великобритания и продавани в цял свят от един от водещите производители на този вид 
оборудване  фирма Centurion Scientific.   

На Вашето внимание са представени:  

PrO-Hospital CW - лабораторна  центрофуга за промиване на кръвни клетки 

Цитологични лабораторни центрофуги тип PrO-CytLED и PrO-CytLCD 

Лабораторни центрофуги за центрофугиране на кръв  

За всеки вид лабораторна центрофуга са указани видовете използвани ротори.  

Лабораторните центрофуги, произведени от Centurion Scientific се предлагат с гаранция от три години.            

НОРКОМ ЕООД 
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PrO-Hospital CW - лабораторна  центрофуга за промиване на кръвни клетки 

(произведени във Великобритания, с три години гаранция) 

Медицинскта лабораторна центрофуга тип PrO-Hospital CW е ръчна система за промиване на кръвни клетки и 

спомага за опростяване на работата и пестене на време при провеждане на теста за антиглобулин. Необходимо е 
да се има предвид, че ръчната система за измиване на клетките изисква точност от страна на потребителя при 
подаване на физиологичен разтвор, който процес трябва да бъде контролиран акуратно. 

Тези устройства са отлични за подготовка на проби за определяне на кръвна група, кръвна група по система AB0, 
резус фактор, както и за кръстосани и Coombs реакции. Моделът е съвместим със специален ъглов ротор с 12 
позиции за епруветки с размери 10 х 75 mm и 12 x 75 mm. Този ротор е предназначен за 12 тръби, но може да 
работи с по-малко количество, при условие че тръбите в ротора са поставени симетрично и балансирано. 

  

 

Тип: PrO-Hospital CW  

Скорост - 500-15000 об/мин. 
RCF max. - 22000 G 
Таймер - 0-99 мин. на стъпки по 30 сек. 
Размери ВШД - 310 x 400 x 500 мм. 
Тегло - 32 кг.  

Мощност - 310 вата. 
Памет - 10 програми 

  

 Made in UK 
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 Ротор за PrO-Hospital CW центрофуга за 
промиване на кръвни клетки - CW12. 
Роторът CW12 е предназначен за използване в центрофугата за промиване 
на кръвни клетки  PrO-Hospital CW и е с обем до 100мл. Роторът CW12 е с 

дванадесет позиции и в него могат да бъдат разположени както епруветки с 
размери 10 х 75мм, така и с размери 12 х 75мм за центрофугиране със скорост 
до 3500 об/мин. Роторът е направен от полипропилен, който притежава 
изключително добра химическа устойчивост. В комплект с ротора CW12 се 

доставят два комплекта адаптери за 2 х 12 позиции. 
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Цитологични лабораторни центрофуги тип PrO-CytLED и PrO-CytLCD 

Цитологичните лабораторни центрофуги тип PrO-CytLED и PrO-CytLCD са предназначени за извършване на цитологични и 
хистологични изследвания на образци от клетъчна тъкан. Тези модели са оборудвани съответно с LED или LCD дисплей, 
позволяващ лесно и точно управление на режимите на центрофугата. 

Цитологичните лабораторни центрофуги тип PrO-CytLED и PrO-CytLCD са предвидени за работа с три вида цитологични 
ротора, които са с различен брой гнезда, а от там и с различна производителност. Различните типове ротори се комплектоват с 
неоходимите консумативи за извършване на цитологични, хистологични, онкологични и други изследвания. 

Цитологичните лабораторни центрофуги тип PrO-CytLED и PrO-CytLCD са с отлично съотношение цена-производителност и се 
предлагат с производствена гаранция от три години. 

 

4420 4430 
BR4460 

Тип на ротора 4 x 2 мл. до 6 мл. 8 x 2 мл. до 6 мл. 12 x 2 мл. до 6 мл. 

Максимален размер на пробите единична или двойна единична или двойна единична или двойна 

Минимална скорост 200 об./мин. 200 об./мин. 200 об./мин. 

Максимална скорост 2000 об./мин. 2000 об./мин. 2000 об./мин. 

Макс.  относителна центробежна сила - RCF 550 G 550 G 550 G 

Максимален радиус 123 мм. 123 мм. 123 мм. 

Ъгъл на центробежната епруветка 0 градуса 0 градуса 0 градуса 

Време на ускоряване на въртенето 15 - 90 сек. 15 - 90 сек. 15 - 90 сек. 

Време на забавяне на въртенето 15 - 90 сек. 15 - 90 сек. 15 - 90 сек. 



 

 Лабораторни центрофуги за центрофугиране на кръв 

Лабораторните центрофуги за разделяне на кръв PrO-PRP S, PrO-PRP M и  PrO-PRP L са 
предназначени за получаване на плазма, обогатена с тромбоцити. Тези модели могат да бъдат 
полезни за медицински учреждения, които се занимават с пластична хирургия, челюстно-лицева 
хирургия, спортни травми и стоматология и са предназначени за центрофугиране на кръв в 
ротори с малък обем. Тези компактни и ергономични центрофуги се предлагаи в комплект с два 
ротора - един с фиксиран и един с променлив ъгъл на въртене. Благодарение на адаптери, в 
роторите могат да се слагат контейнери с различни форма и обем. 

Центрофугите за разделяне на кръв от серията PrO-PRP се произвеждат във 
Великобритания и се предлагат с гаранция от три години. 

 Дисплей със синя светодиодна подсветка 
 10 режима на ускорение, 10 режима на забавяне 
 Памет с десет програми 
 Таймер - от 0 до 99 минути, на стъпки по 30 сек 
 Импулсен режим на работа 
 Пускане със зададена скорост на въртене или със зададено ускорение (на стъпки по 10 

об/мин) 
 Ниво на шума - по-малко от 60 дБ (независимо от използвания ротор) 
 Отлично качество на изработка с използване на надеждни, съвременни материали 

           НОРКОМ ЕООД 
 

тел: 0878792152 
  тел/факс: 02 9733165 

e-mail: norcom@abv.bg; office@norcom-bio.com 

mailto:norcom@abv.bg
mailto:office@norcom-bio.com


Лабораторна центрофуга за центрофугиране на кръв - PRO-PRP S  

(max. 8 x 15ml.) 

 

Ротори с фиксиран 

ъгъл на въртене 

Ротори с променящ 

се ъгъл на въртене 

Centurion Scientific 

 

 

Тип: PRO-PRP-S 

Скорост - 500-6000 об/мин. (на стъпки по 10 
об/мин.) 
RCF max. - 3500 G 
Таймер - 0-99 мин. на стъпки по 30 сек. 
Размери ВШД - 235 x 235 x 350 мм. 
Тегло - 13,00 кг.(без ротор) Мощност - 140 
вата. 
Памет - 10 програми 

 

BRK5408  

 

BRK5508S  

Тип на ротора 8 x 15 мл. 8 x 5 мл. 

Максимален размер на центрофужните епруветки 17 x 120 мм. 13 x 75 мм. 

Минимална скорост 500 об./мин. 500 об./мин. 

Максимална скорост 6000 об./мин. 4000 об./мин. 

Максимална относителна центробежна сила - RCF 3500 G 1500 G 

Максимален радиус 8,5 см. 8,5 см. 

Ъгъл на центробежната епруветка 30 градуса 0 градуса 

Време на ускоряване на въртенето 30 сек. 20 сек. 

Време на забавяне на въртенето 30 сек. 20 сек. 

Автоклавируем при температура: 121°C 121°C 
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Лабораторна центрофуга за центрофугиране на кръв - PRO-PRP M  

(max. 4 x 100 ml.)  

 

Ротори с фиксиран 

ъгъл на въртене 

Ротори с променящ се 

ъгъл на въртене 

Centurion Scientific 

 

 

 Тип: PRO-PRP-M 

 Скорост - 500-6000 об/мин. (на стъпки по 10           
об/мин.) 
 RCF max. - 4800 G 
 Таймер - 0-99 мин. на стъпки по 30 сек. 
 Размери ВШД - 310 x400 x 550 мм. 
 Тегло - 32,00 кг.(без ротор) Мощност - 223  
вата. 
 Памет - 10 програми  

 

BRK5406   

 

BRK5505   

Тип на ротора 6 x 50 мл. 4 x 100 мл. 

Максимален размер на центрофужните епруветки 30 x 120 мм. 45 x 100 мм. 

Минимална скорост 500 об./мин. 500 об./мин. 

Максимална скорост 6000 об./мин. 4000 об./мин. 

Максимална относителна центробежна сила - RCF 3800 G 2200 G 

Максимален радиус 9,5 см. 12,3 см. 

Ъгъл на центробежната епруветка 30 градуса 0 градуса 

Време на ускоряване на въртенето 25 сек. 25 сек. 

Време на забавяне на въртенето 25 сек. 25 сек. 

Автоклавируем при температура: 121°C 121°C 
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Лабораторна центрофуга за центрофугиране на кръв - PRO-PRP L 

(max. 4 x 250 ml.)
 

 

Ротори с фиксиран 

ъгъл на въртене 

Ротори с променящ 

е ъгъл на въртене 

Centurion Scientific 

 

 

Тип: PRO-PRP-L 

Скорост - 500-6000 об/мин. (на стъпки по 10 
об/мин.) RCF max. - 4800 G                                                
Таймер - 0-99 мин. на стъпки по 30 сек. 
Размери ВШД - 310 x 400 x 550 мм. 
Тегло - 32,00 кг. (без ротор) Мощност - 223 вата. 
Памет - 10 програми BRK5100  BRK5510  

Тип на ротора 6 x 100 мл. 4 x 250 мл. 

Максимален размер на центрофужните епруветки 45 x 125 мм. 62 x 100 мм. 

Минимална скорост 500 об./мин. 500 об./мин. 

Максимална скорост 6000 об./мин. 4000 об./мин. 

Максимална относителна центробежна сила - RCF 4800 G 2600 G 

Максимален радиус 12 см. 14 см. 

Ъгъл на центробежната епруветка 30 градуса 0 градуса 

Време на ускоряване на въртенето 35 сек. 25 сек. 

Време на забавяне на въртенето 35 сек. 25 сек. 

Автоклавируем при температура: 121°C 121°C 
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