Analizatori Cobas C 513
Vendosja e një precedenti të ri në efikasitetin e laboratorit HbA1c

‐ Analizator me performancë të lartë i dedikuar plotësisht HbA1c për të plotësuar nevojat e efikasitetit, xhiros dhe saktësisë për
testimin laboratorik të HbA1c

- Fluksi i punës i automatizuar dhe shumë efikas duke dhënë
deri në 400 rezultate të pacientëve në orë

- Dyfishon volumin e punës së INTEGRA 800 me të njëjtën madhësi aparature Minimizon ndërhyrjen e përdoruesit nga regjistrimi deri në marrjen e rezultatit

- Marrje e mostrës me tuba të mbyllur duke garantuar sigurinë e përdoruesve
- E standartizuar sipas IFCC i transferueshëm në DCCT/NGSP
- Analiza e Roche Tina-quant HbA1c siguron identifikimin, diagnozën dhe monitorimin e rrezikut të nivelit të HbA1c

Volumi i duhur i punës
Volum i lartë pune deri në 400 rezultate pacienti HbA1c në
orë

Performancë e duhur
• Performacë e shkëlqyer e testit

•Nuk ndikohet nga ndryshimet e Hb

Ndryshimet e Hb
• I sigurtë pa u ndikuar nga sedimenti

•Një reagent për diagnostifikim dhe për monitorim
Kapacitet i duhur
• Kapacitet i lartë në bord: 14,000 përcaktime
•Reagentë gati për tu përdorur

•Tuba të mbyllur të mostrës (CTS)

• Identifikim me Radio Frekuencë (RFID) e barkodeve të kasetave të reagentit
•Raportim direkt i rezultatit

Teknologjia e duhur
•Teknologji e duhur dhe e besueshme cobas
•cobas® link servis në distancë

Volumi
- Deri në 400 pacientë HbA1c në orë
Efikasiteti
- Përshtatje perfekte me volumin e punës dhe
kapacitetin e testeve në bord (14 000 teste në bord)
- Paketime të mëdha cobas c gati për përdorim
- Rezultat direkt (në njësitë IFCC dhe NGSP)
- Siguri maksimale e përdoruesit nëpërmjet CTS
- Përzierja paraprake nuk është e nevojshme
- I përshtatshëm sipas ngarkesës tuaj ekzakte të
punës
- Rezultate të besueshme dhe të qëndrueshme

cobas® c 513
Specifikimet Teknike
Kapaciteti i punës

Deri në 400 mostra/orë

Numri i kanaleve

60 kaseta reagenti

Materiali i mostrës

Gjak komplet, hemolizat

Mostra hyrje/dalje
Sasia e mostrës

Kapacitet vendosje 150 mostra në hyrje, kapacitet 150
mostra në dalje
1.5 në 25 μL, me rritje 0.1 μL

Ndërfaqja e sistemit

Ndërfaqe seriale RS-232C; protokolli ASTM

Të dhëna për mostrat

12,000 rezultate

Lljoji i tubave

Më të përdorshmet 13 x 75 mm, 16 x 75 mm

Kërkesat Elektrike

208 V AC, 60 Hz

Kushtet e punimit

Pa baktere, ujë i dejonizuar 35 L/h

Përmasat fizike

•
•
•
•

Thellësia: 114 cm.
Lartësia i hapur: 135.9 cm.
Gjerësia: 216.9 cm.
Pesha: 500 kg.
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