
◦ Analizator Aquilascan
◦ 2 x bateria
◦ Skórzany pokrowiec
◦ 10 x papier do drukarki
◦ Ładowarka sieciowa
◦ Zasilacz samochodowy
◦ Kabel USB
◦ Walizka na analizator
◦ Instrukcja obsługi w j. polskim

Co jest w zestawie?Specyfikacja techniczna
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Płyta CD z oprogramowaniem◦

Budowa urządzenia

Walizka na analizator Widok z boku urządzenia Zawartość walizki Pokrywa drukarki

PRZENOŚNY
ANALIZATOR
NARKOTYKÓW

nowość!

| bok@aquilascan.pl
Waga urządzania 458g (bez baterii 381g)



ANALIZATOR AQUILASCAN WDTO-10 TO PROFESJONALNE
URZĄDZENIE DO WYKONYWANIA WSTĘPNYCH TESTÓW

NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓWW ORGANIZMIE OSOBY BADANEJ.

Analizator AQUILASCAN to profesjonalne urządzenie do analizowania i przetwarzania danych z kaset
testowych przeznaczonych, do wykrywania narkotyków i ich metabolitów w ślinie.
Dzięki specjalnej konstrukcji oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym analizator narkotyków
Aquilascan zapewnia szybkie i wstępne wyniki z badania.

Test na obecność narkotyków polega na pobraniu próbki śliny przy użyciu specjalnego próbnika

dołączonego do zestawu testowego - kasety testującej i (po upływie czasu podanego

w instrukcji, ok. 8 minut) weryfikacji/analizy wyniku za pomocą analizatora AQUILASCAN.

Na czym polega test?

Dokładne wyniki

Procedura testu w 4 krokach

ZESKANUJ KOD QR POBIERZ PRÓBKĘ

2 3
UMIEŚĆ KASETĘ
W BUFORZE

UMIEŚĆ KASETĘ
W ANALIZATORZE

41

DOTYKOWY EKRAN, WBUDOWANA DRUKARKA,
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH I QR ORAZ NISKA WAGA.

ZALETY URZĄDZENIA:

Na pokładzie analizatora AQUILASCAN umieściliśmy duży, kolorowy i dotykowy ekran

o wielkości 4.3 cala. Dzięki temu, obsługa analizatora jest czytelna i prosta (jak w smartphonie).

Wszystkie komunikaty (menu, wydruk) podawane są w języku polskim. Wbudowana

i zintegrowana z analizatorem AQUILASCAN drukarka umożliwia wydrukowanie wyników

z badania zarówno z danymi osoby testującej jak i osoby badanej.

Czytnik kodów QR pozwala natomiast, na pobranie danych z kasety testującej (numeru kasety,

rodzaju narkotyków, punktów odcięcia, daty ważności) oraz ich weryfikację pod kątem

wcześniejszego użycia w innym teście. Funkcja ta uniemożliwia wykonanie kilku testów przy

użyciu kaset o tym samym numerze seryjnym.

Dodatkowo przy pomocy wbudowanej kamery analizator wykonuje i zapisuje w pamięci

urządzenia, zdjęcie kasety testującej z wynikami.

Dla Policji, dla Pogotowia, dla Wojska,

dla Szpitali, dla Szkół, dla Firm.

Wiele funkcji, wiele zastosowań...

Czytnik kodów QR

Dla kogo jest to urządzenie?

KLIK!


