
 

 

 

 

 

Leica RM2245    
A manuális mikrotóm nagy-precizitású  

motorizált minta adagolóval

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
A Leica RM2245 –  
Hatékonyság kéz a kézben a kényelemmel 

 

      
 
 
 

A kezelői fáradtságos munka a szaba-
dalmaztatott rugós rendszer használata 
által csökken, mely kiküszöböli a 
kézikeréken a nehéz ellensúly szüksé-
gét. A megnövelt felhasználói kényelem 
maximális munkahelyi hatékonyságot 
és nagy mintaszámot eredményez. 
 
A Leica RM2245-nél választható a kon-
vencionális manuális metszési módszer 
a kerék teljes átforgatásával, illetve a 
rocking / hintáztató módszer. A 
„rocking módban” a kézikerék csak egy 
rövidtávon csavarható előre és hátra. A 
rotáció irányának minden egyes meg-
változtatása automatikusan mintaada-
golásként vagy visszahúzó mozgásként 
értelmezendő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A Leica RM2245 félig motorizált rotációs 

mikrotom képviseli a gazdaságos haté-

konyság és felhasználói kényelem kom-

binációját. Ezt a készüléket a klinikai 

hisztológiához és hisztopatológiai alkal-

mazásokhoz valamint kutatási alkalma-

zásokhoz tervezték.  

A Leica RM2245-öt úgy tervezték, hogy 

megfeleljen a modern laboratóriumok 

számos elvárásainak. Ez a feladat komp-

romisszumok nélkül teljesül a bizonyí-

tott technológia és a mintaszerű bizton-

sági szabványok funkcionalitásával és 

ergonomikus kivitelével. 

A kézi metszetkészítést segíti a nagy 

precizitású motorizált minta előtolás, 

amely hatékony működést eredményez 

maximális metszet reprodukálhatóság-

gal.  

 

 



 

 
  



 

 
A hasznos részletek egy kiváló kivitelezési 

koncepciót jelentenek

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Akadálymentes munkafelület és 

stabilság 

Azért, hogy a metszési rész jobban 

elérhető legyen, számos olyan rej-

tett orientáló beállítás - melyet nem 

rutinszerűen használunk – lett elhe-

lyezve a standard beállítási opciók 

mellőzése nélkül. Az optimalizált 

mikrotóm talapzat biztosítja a ma-

ximális szilárdságot és stabilságot. 

Kényelmes működés 

Egy kompakt, helytakarékos kezelő-

panel, mellyel minden funkció vezé-

relhető, színes kontrasztos terüle-

tekkel és nyomásra érzékeny, fel-

használóbarát nyomógombokkal, 

amelyek lehetővé teszik a „vak” 

műveletvégzéseket. A panel dőlés-

szöge állítható és a panel elhelyez-

hető, akár a gép bal illetve jobb 

oldalán. 

 

 

Ergonomia és felhasználói biztonság  

A sima futású biztonsági kézi kerék 

egy ergonomikusan kialakított fogan-

tyúval rendelkezik. A kézi kerék zár 

egy-ujjas működéssel zárja a mintafe-

jet a legfelső pozícióban, amely opti-

mális a metszet és/vagy penge csere 

elvégzésekor. Egy másodlagos záró 

rendszer a metszőgép alapzatán lehe-

tővé teszi a minta befogó rögzítését 

bármilyen pozícióban. 

Biztonságos metszés 

A biztonságot az integrált, e 

késtartó vörös ujj védője biz-

tosítja, mely különösen óvja a 

penge élét.  Kizárhatja a le-

hetséges sérüléseket az integ-

rált ujjvédelem helyes haszná-

latával. 

Tágas, mágneses metszeti hulla-

dékgyűjtő tálca 

A tágas hulladékgyűjtő tálca 

megbízhatóan összegyűjti a met-

szési törmelékeket.  Pozíciójában 

biztonságosan rögzítve mágnesek 

által, habár könnyen eltávolítható 

kiürítéskor vagy tisztításkor. 

Könnyű tisztíthatóság 

A Leica RM2245 lekerekített 

formájú egyrészes burkolatának 

köszönhetően a metszési hulla-

dék könnyen eltávolítható.  Az 

integrált fedél megakadályozza 

a törmelék bejutását a metsző-

gép belső mechanikájába.  



 

 
  

A minta blokkok hűthető tárolása 

 Egy hűtőlapot thermo résszel le-

het a mintablokkok hidegen tartá-

sára használni akár a mikrotóm 

tetején vagy bármelyik oldalán. 

Precíziós minta orientáció, 

pontos nulla referenciaponttal 

Ez az orientációs rendszer egy 

új beállítási mércét állít fel, a 

pontosság és a nagyon könnyű 

kezelhetőség érdekében. Egy 

fontos része: a kalibrált ellenőr-

zés, a minták egyszerű beállítá-

sának a pontos nulla helyzetét 

jelzi a piros karokkal vagy a 

változó X/Y tengely újra méré-

sét lecsökkentve. 

 

 

Oldalsó késtartó beállítása 

A metszőgép penge teljes széles-

ségét lehet használni anélkül, hogy 

meglazítanánk a penge befogó 

mechanizmusát. A teljes kés él 

használat, költségeket takaríthat 

meg, különösen a nagy mintaszá-

mú laboratóriumokban. Három 

előre beállítható pozíció (balra, 

középre, jobbra), melyek megfe-

lelnek a normál szélességű szövet-

tani kazettáknak. 

Jól átgondolt és kipróbált 

 A Leica szabadalmaztatott erő kompenzá-

ciós rendszere rendkívül sima kézi kerék 

működtetéssel. 

 Precíziós mikrométer beállítással  0,5 μm 

és 100 μm a szakaszoló üzemmódban és 1 

μm, a léptetőmotor 600 μm  a vágás üzem-

módon keresztül  

 Leica vezérlőpult koncepció külön vezérlő-

panel az eszköz beállítására és kommuniká-

ciós megjelenítés szemmagasságban 

 Kiegészítők széles penge és késtartó és min-

tatartó választéka elérhető egy sor alkalma-

záshoz. 

 

 

 



 

A Leica RM2245 jellemzők áttekintése: 

 precíz minta orientáció nulla referencia ponttal 

  

 kompakt és ergonomikus kivitel 

 metszett vastagság összesítő és számláló 

 könnyű átváltás faragás és metszés között 

 kétállású motoros előtolás és visszahúzás 

 programozható minta visszahúzás 

 minimális karbantartással járó „roller-ek” 

 az eldobható pengékhez kialakított késtartó koncepció 

látható biztonsági védővel ellátva 

 

Technikai specifikációk/Műszaki leírás
Metszés vastagság 

 

Beállítási tartomány:  0.5 – 100 μm 

Beállítási értékek:  

  0.5-5 μm között 0.5 μm növekedés 

5-20 μm között 1 μm növekedés 

  20-60 μm között 5 μm növekedés 

  60-100 μm között 10 μm növekedés 

 

Szegély metszésvastagság beállítási tartomá-

nya:     1-600 μm 

 

Minta előtolás: 28 mm +/- 1mm léptető motorral 

történő toló mozgás 

 

Függőleges mintamozgatás: 70 mm 

 

Szeletelési módok: 2 féle (hagyományos teljes 

kézi kerék forgatás és 

„rocking” mód)  

 

Minta visszahúzás: 5-100 μm között 5 μm növe-

kedés, kikapcsolható 

 

 

 

 

 

 

Elektromos durva előtolás: 300 μm/s és 900 

μm/s 

Maximum mintaméret (H x M x Sz): 

50x60x40mm 

Mintaorientáció: Vízszintesen: 8°, függőlegesen: 

8° 

Normál feszültség: 100/120/230/240 V AC +/- 

10% 

Normál frekvencia: 50/60 Hz 

Áramfelvétel: 70 VA 

Alap készülék méretei 

Szélesség (kézi kerékkel):   413 mm 

Mélység (hulladék tálcával): 618 mm 
Magasság (tároló fedéllel):   305 mm 

Súly (kiegészítők nélkül):     kb. 37 kg (87 lbs) 
 
Kontroll panel méretei 
 

SZ x Mé x Ma:  94 x 164 x 50 mm 
Súly:  kb. 0.450 kg (1 lb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 precíz penge oldal-mozgás 

 felhasználói biztonság a teljes kivitelbe integ-

rálva 

 gördülékeny kézi kerék integrált rögzítő me-

chanizmussal 

 ergonomikusan kialakított kézi kerék fogantyú 

 Integrált kijelző 

 csatolt mikrométer mechanizmus 

 tágas, mágnesekkel rögzített hulladék tartály 

 intuitív vezérlő panel 

 tartozékok széles választékban 

Tartozékok széles választéka kapható. 
A műszaki leírásnál a változtatás jogát fenntartjuk. 
Tanúsítványok: CE, c-CSA-us  



 

  

Egyenletes éles-

ség és tartósság a 

minőségi metsze-

tekért 

 

Azért, hogy segítsük a lehető leg-

jobb metszetek  vágását a Leica 

Biosystems rendelkezik  

mikrotómok és kriosztátok számára  

kések és pengék széles választéká-

val. Ez a termékskála low – és high 

profilú eldobható mikrotóm pen-

gékből állhogy minden egyes szö-

vettípus metszetet precízen lehes-

sen vágni, beleértve a bonyolul-

tabb szövettípusokat is , mint pl. az 

uterus.Akár sűrű vagy lágy, fagyott 

vagy rutin metszés,biopszia ás nagy 

szöveti minták, a Leica Biosystems 

a pengék nagy választékát biztosít-

ja , hogy a metszési szükségletei-

nek megfeleljenek. 

 

 

  



 

  

 


