Automatizovaný močový systém,
který vám umožní
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Automatizovaný systém pro močovou analýzu Atellica 1500

Využití digitální technologie pro

přesné a spolehlivé testování moči

Automatizované chemické testování moči
a močového sedimentu v jedné efektivní lince
Automatizovaný systém pro močovou analýzu Atellica ™ 1500*
sjednocuje spolehlivý automatizovaný chemický močový analyzátor
CLINITEK Novus® a nový analyzátor močového sedimentu Atellica™
UAS 800 v jednu zcela automatizovanou močovou linku. Tento nový
a efektivní přístroj vám umožní ušetřit čas, získat výsledky rychleji
a kvalitněji, pracovat ekonomičtěji bez zbytečného opakování měření
a efektivně zvládnout zvyšující se nároky na močovou analýzu.
Analyzátor CLINITEK Novus kombinuje technologii močových
proužků s kvalitní digitální kamerou, která posouvá chemické
testování moči na novou úroveň.
Nový analyzátor Atellica UAS 800 je zcela automatizovaný
analyzátor pro vyšetření močového sedimentu, využívající
pokročilého digitálního snímání s vysokým rozlišením, které
odpovídá kvalitou obrazu vysoce výkonným manuálním
mikroskopům.

Kvalita na prvním místě
Automatizovaný močový analyzátor Atellica 1500 vám umožňuje
zpracovávat více vzorků moči s nižším počtem personálu
v kratším čase a získat vysoce kvalitní výsledky. Unikátní
kombinace technologií chemického vyšetření moči a močového
sedimentu od společnosti Siemens Healthineers také rychleji
detekujete UTI a onemocnění ledvin.

*Není dostupný k prodeji v USA. Dostupnost produktu se liší dle zemí.

Dělejte méně a sledujte
více s plně digitálním
automatizovaným systémem
pro urinoanalýzu, který
nastavuje nový standard
pro přesnost a výkonnost

Automatizovaný analyzátor Atellica 1500:

Přesně to, co očekáváte od průkopníka
v oblasti moderní močové analýzy.

Automatizovaný močový analyzátor Atellica 1500
Analyzátor CLINITEK Novus s kazetami CLINITEK Novus

Nabídka

Technologie
měření

Kazeta CLINITEK
Novus 10
• Bilirubin
• Zákal
• Barva
• Glukóza
• Ketony
• Leukocyty
• Dusitany
• Okultní krev
• pH
• Proteiny
• Specifická hmotnost
• Urobilinogen

Kazeta CLINITEK Novus
PRO 12*
• Albumin
• Poměr albumin-kreatinin
• Bilirubin
• Zákal
• Barva
• Kreatinin
• Glukóza
• Ketony
• Leukocyty
• Dusitany
• Okultní krev
• pH
• Protein
• Poměr protein-kreatinin
• Specifická hmotnost
• Urobilinogen

Digitální kamera, která měří barevné změny v celém
barevném spektru RGB a pro vyšší přesnost provádí
korekci barev

Analyzátor Atellica UAS 800*
Automaticky hlášené kategorie
11 hlavních kategorií:
• Bakterie
• Krystaly
• Hyalinní válce
• Hlen
• Dlaždicové epiteliální buňky
• Patologické válce
• RBC
• Sperma
• Ploché epiteliální buňky
• WBC
• Kvasinky
Podkategorie:
• Koky
• Tyčinkovité bakterie
• WBC shluky

• digitální mikroskopické snímání
• duální zaostřovací mechanismus
k vygenerování čistých snímků
• funkce zachycení snímku v reálném čase

*Není dostupný k prodeji v USA. Dostupnost produktu se liší dle zemí.

Portfolio laboratorních
produktů Atellica
Jsou navržené
společností Siemens
Healthineers tak, aby
poskytovaly co nejlepší
kontrolu, jednoduchost
a kvalitní výsledky.
Portfolio laboratorních
produktů Atellica™ nabízí
vaší laboratoři jednodušší
workflow a více času
zaměřit se na lepší
ekonomické a klinické
výsledky.

Kontrola.
Jednoduchost.
Kvalita.

Více než

Siemens Healthineers nabízí produkty pro močovou anylýzu jak
pro pracoviště POC, tak pro centrální laboratoře. Vysoká
výkonnost přístrojů, vysoká kvalita výsledků, stejná technologie
reagenčních proužků standardizující testování v každé
laboratoři. Siemens Healthineers nabízí nejširší paletu
produktů pro močovou analýzu na trhu.

75 let

zkušeností v oblasti
močové analýzy
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Atellica, CLINITEK Novus a všechny související
ochranné známky jsou ochranné známky společnosti
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. nebo jejích poboček.
Všechny ostatní ochranné známky a značky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Dostupnost zboží se liší v jednotlivých zemích
dle příslušných právních předpisů. Pro bližší
informace proto kontaktujte obchodního
zástupce Siemens Healthcare, s.r.o.
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