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microPHAZIR Rx jest pierwszym na świecie
podręcznym analizatorem bliskiej podczerwieni
(NIR) zaprojektowanym do szybkiej identyfikacji i
analizy substancji w środowiskach produkcji
farmaceutycznej.
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Ten ważący zaledwie 1,25 kg analizator jest zasilany
bateryjnie i w pełni niezależny, pozwalając na analizy tam
gdzie jest to konieczne.

Produkt firmy Thermo Scientific umożliwia wykorzystanie
możliwości techniki NIR poza laboratorium, w magazynach,
na produkcji. Pozwala to na zmniejszenie kosztów,
poprawienie jakości produktów poprzez zwiększenie
częstości testów, a także zredukowanie ryzyka łańcucha
dostaw.

microPHAZIR Rx to w pełni przenośne i
podręczne rozwiązanie:

TM

Lekkie ważące 1,25 kg urządzenie

Intuicyjny kolorowy ekran LCD

Zasilany ładowalnymi akumulatorkami litowo-
jonowymi

Długa praca na zasilaniu bateryjnym

Łatwa obsługa, nie wymaga doświadczenia

Wymaga minimalnego czasu treningu

Natychmiastowy wynik (1-2 sekundy)

Pomiar niedestrukcyjny

Wszystkie wyniki są zapisywane w wewnętrznej
bazie danych

W pełni programowalny przez oprogramowanie
PC

Gotowa do użycia biblioteka surowców

Wbudowany czytnik kodów kreskowych
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Identyfikacja materiałów wyjściowych
microPHAZIR to idealne narzędzie do poprawienia
inspekcji materiałów wyjściowych. Podręczna konstrukcja
pozwala operatorowi na wykonywanie anal iz
bezpośrednio w magazynie eliminując tym samym czas i
siłę roboczą potrzebną na pobieranie próbek i transportu
do laboratorium.
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microPHAZIR pozwala na analizy bezpośrednio przez
plastikowe i szklane opakowania bez konieczności ich
otwierania. Wystarczy tylko przyłożyć microPHAZIR ,
wcisnąć przycisk i zobaczyć wynik identyfikacji na
kolorowym wyświetlaczu w kilka sekund.
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microPHAZIR Rx dosta rcza producentom
farmaceutycznym zupełnie nowe, w pełni przenośne
narzędz ie u ła twia jące spełn ian ie niezwykle
rygorystycznych wymagań przemysłu (100% inspekcja
surowców) przy jednoczesnym poprawieniu jakości
produkcji oraz zmniejszeniu jej kosztów.
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Wygodny, nieinwazyjny sposób analizy pozwala na
100% inspekcje bez zbędnych kosztów dodatkowych. To
podejście pozwala producentom spełniać wymagania
GMP, poprawić zarządzanie zapasami magazynowymi
oraz zredukować ryzyko związanie z dostawcami
surowców.

Oszczędność czasu
Eliminacja ekspozycji operatora
Eliminacja ekspozycji materiału
100% inspekcja materiałów
Poprawa zarządzania ryzykiem dostaw


