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Konteyner Penetrasyon derinliği

Şeffaf Plas�k Torba 2 mm (çi� torba)

4 mm

10 mm

4-5 katman

Opak ve/veya renkli HDPE plas�k

Renkli veya şeffaf cam

Çok katmanlı kağıt / plas�k torbalar

Raman Spektroskopisinin Gücü

Steril Üre�m

Konum Kaydırmalı Raman Spektroskopisi (SORS)

SORS Tekniği

Lazerin temas noktasının
uzağından toplanan yansımalar

ambalaj ve içeriğinin
ayırdedilmesini sağlar.

Cobalt Light Systems tara�ndan üre�len RapID, hammadde doğrulamada kullanılan yeni nesil bir cihaz olup şeffaf 
ambalajların yanı sıra mat ya da renkli cam ve plas�k ambalajlar ile çok katmanlı kağıt ve plas�k torbaların üzerinden de 
okuma yaparak hammadde doğrulaması yapılmasına olanak sağlar. 

RapID, zahmetli numune alma yöntemlerine ih�yaç olmaksızın yalnızca saniyeler içinde hızlı ve doğru hammadde 
doğrulamaya izin verir. Hammaddelerin şeffaf olmayan torba, plas�k kap, Winchester cam ve plas�k şişe gibi ambalajlarda 
temin edildiği durumlarda, RapID her kabın açılıp örnek alınması için gereken maliye� ortadan kaldırarak pahalı örnekleme 
kabinlerine olan ih�yacı da önler. Ayrıca, RapID mevcut iyi üre�m uygulamaları (cGMP) ve 21 CFR Bölüm 11'e uygun 
ortam gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmış�r.

Raman spektroskopisi, son derece yüksek kimyasal ayırt ediciliğinden dolayı 
ilaç hammaddelerin doğrulanması için idealdir. Raman ile hammaddeler son 
derece düşük hata oranı ile ve par�kül boyutu gibi fiziksel özelliklerden 
etkilenmeksizin tanımlanabilir ve doğrulanabilir.

RapID ile hammaddeler ambalajları açılmadan doğrulanabilir. 
Bu sayede steril maddelerin kontamine olmasının önüne geçilir ve normal 
depo şartlarında doğrulanması sağlanır. Bu özelliğiyle RapID, IV ve enjektabl 
üre�cileri için ideal bir cihazdır. 

Konum Kaydırmalı Raman Spektroskopisi (SORS - Spa�ally Offset Raman Spectroscopy),
mat, kalın ve katmanlı ambalajların üzerinden yüksek kaliteli Raman spektrumu 
alınmasına olanak sağlayan yeni ve patentli* bir Raman tekniğidir. Ambalaj ve 
içindeki maddenin Raman spektrumlarını belirsizliğe yer vermeyecek bir kesinlikte 
ayrış�rarak her ikisinin de aynı anda tanımlanmasını sağlar.

*Patent referans numaraları : 



Kullanım 

  
  

ÜRÜN KÜTÜPHANESİ

TANITMA

VALİDE ETME

KULLANIMA AÇMA

Kolayca Yeni Madde Tanıtma

Yazılım

RapID'e kolayca ürün tanı�larak geniş bir hammadde yelpazesini doğrulaması sağlanır. 
Hammaddeyi doğrulamak için kullanıcının sadece prop ucunu ambalaja bas�rması ve 
te�ği çekmesi yeterlidir. Lazer ancak prop ucu ambalaja bas�rıldığında ak�fleşir; diğer 
durumda te�ğin çekilmesi sadece barkod tarayıcıyı ak�ve eder. 

SORS ölçümü otoma�k olarak tamamlanır. Tipik ölçüm süreleri 5 ila 15 saniye arasıdır. 
Doğrulama sonuçları ekranda görülür ve aynı zamanda sesli işaretler yoluyla bildirilir. 

RapID ile yeni hammaddeler kolayca dahili kütüphaneye eklenebilir. 

Tanıtma, valide etme ve kullanıma açma aşamalarından 

oluşan basit ve otoma�k bir prosedür kullanılarak oluşturulacak 

modeller 1 saa�en daha kısa bir sürede yara�labilir. 

RapID, 21CFR bölüm 11 uyumlu dene�m ve güvenlik özelliklerinin 

yanı sıra otoma�k tanılama ve bilinen standartlar ile kalibrasyon 

özelliklerine sahip�r. Sistem ağa bağlanabilir ve LIMS uyumlu çık� 

dosyaları otoma�k olarak yara�lır.
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RapID cihazı, LiteThru Engine 

olarak adlandırılan ana ünite 

ve bir prop ile onları birbirine 

bağlayan sağlamlaş�rılmış 

entegre bir kablodan oluşur. 

Prop ise bir barkod okuyucu ve 

spektroskopik ölçüm için gerekli 

op�k aksamı içerir. 

 Boyutlar :  394mm genişlik / 693mm yükseklik / 630mm derinlik
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e-mail: info@atselektronik.com.tr

Güvenlik   Dahili ve harici kilitlemeler için yedek bağlan�lar

   İkili ak�vasyon (prop ucu ve te�k)

   CE işaretli 

 Güç Gereksinimleri 90-132 / 180-264 VAC, 47-63Hz

 Lazer parametreleri 830nm  Class 3B

   21 CFR Part11 uyumluYazılım

   Tam entegre dokunma�k ekranlı PC

   Windows7 Pro entegreli

   RapID SORS PropDonanım

   LiteThru Engine Ana Ünite

   Entegre Barkod Okuyucu

   GAMP5  kurallarına uygun üre�m

Bağlan�lar  RJ45 ve USB 2.0 (ve opsiyonel VGA)


