Бързo изследване на хемостаза на
Пълна кръв при спешни случай

Care Diagnostics

•

Стандартизира изследването на хемостаза на пълна кръв в
point of care (POC) до леглото на пациента

• Независимо от типа проба или клиничната обстановка, осигурява бързи, точни и възпроизводими
резултати за критични решения за третиране на пациента
• Проста технология на базата на касета за еднократна употреба измерва образуването на съсирек
• Широко тестово меню: ACT+, ACT-LR, PT, Citrate PT, APTT, и Citrate APTT
• Функциите за свързване увеличават максимално ефективността и гарантират съответствие

•

Златен стандарт в продължение на над 40 години

За лабораторията и в до леглото
на пациента
Операционни зали
• Сърдечна
• Съдова
Инвазивно спешно отделение
Клиника за антикоагулация
Диализни центрове
Кардиологична катетеризация
• Спешно
• Интензивно
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Бързи и точни резултати за сърдечно-съдовата
операционна зала и сърдечната катетеризация
ACT+ (високи нива на хепарин)
• Резултатите зависят от действителното образуване на съсирек, а не от образуването на тромбин
• Измерва съсирек по-бързо от която и да е друга система с патентована технология RapidCount
• Очаквано време за резултат
• Прецизно измерва ефекта на хепарина (1–6 U / mL кръв)

ACT-LR (ниски нива на хепарин)
• Чувствителен към ниски дози
хепарин (до 2,5 U / mL кръв)
• Само нисък обхват POC анализ,
показан за използване по време
на:
- Екстракорпорална поддръжка на живота(ECLS)
- Коронарна ангиопластика (PCI)
- Съдови процедури
- Нервоинтервеционални процедури
- Диализа
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Бърз тест за хемостаза на пълна кръв за
спешното отделение
• PT и APTT тестване за по-бързо третиранена пациента при съмнение за инсулт
• Осигурява резултати от POC за насочване на лечението
• Отчита INR, в секунди с диапазон от 0,8–10,0
• Пълна кръв и нитратен APTT отчита плазмени еквивалентни секунди
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Улеснява поддържката на съответстие и
свързаност , независимо от оператора
Подобрява безопасността и сигурността
• Интегрираният баркод скенер елиминира грешките при предаване на информация като същевременно
осигурява контрол и проследяване
• Сканира партидната информация на касета и контрол на качеството (QC) , идентификацията на
пациента (PID) и идентификатора на оператора (OID)
• Подобрява точността на идентификация на пациента посредством скенер баркод за идентификатор на
пациента

Интегрира управлението на данни и свързаността
• Директна връзка с Ethernet
• Съвместим с POCT-1A
• Възможност за свързване към информационата система

Подобрява поддържката на съответствие
• Автоматичен вътрешен електронен контрол на качеството (EQC)
• QC блокиране, при изтичане на срока на касета и QC
• Проследяване и опериране на оператора въз основа на сертификата на оператора
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Най-широкото тестово меню за бърза диагностика
и мониторинг на POC хемостаза
Касета

Предназначение

Начин

Единица на отчитане

ACT+

Наблюдава умерените до
високите нива на хепарин
(1–6 U / mL). Не се
повлиява от апротинин,
хипотермия и
хемодилюция.

Пълна кръв

Целитееквивалентни
секунди

ACT-LR

Следи ниско до умерено
ниво на хепарин (до 2,5 U /
mL кръв). Използва се в
процедури като сърдечна
катетеризация, ECLS и
хемодиализа.

Пълна кръв

Целитееквивалентни
секунди

PT

Количествено едноетапно
протромбиново време.

Венозна кръв или
проба от пръст

INR, Plasmaеквивалентни секунди
и пълна кръв

Citrate PT

Количествено едноетапно
протромбиново време.

Цитратна пълна
кръв

INR, плазмаеквивалентни секунди
и секунди с пълна кръв

Пълна кръв

INR, плазмаеквивалентни секунди
и секунди с пълна кръв

Цитратна пълна
кръв

INR, плазмаеквивалентни секунди
и секунди с пълна кръв

APTT

Citrate
APTT
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Количествен, едноетапен APTT.
За оценка на нискодозовата
хепаринова антикоагулация (до
1,5 U / mL кръв).
Количествен, едноетапен APTT.
За оценка на нискодозовата
хепаринова антикоагулация (до
1,5 U / mL кръв).

Спешно
отделение
(PT, APTT)

Спешна
Неонат.
(ACT-LR)

Операционна зала
(ACT+)

Кардиологична
лаборатория

Интензивно
отделение

(ACT-LR, ACT+)

(ACT-LR, PT, APTT)

Неврорадиология
(ACT-LR)

Антикоагулаци
онна
клиника
(PT)

Description
Hemochron Signature Elite система за микрогоагулация на пълна кръв
ACT+ - Касета за тестване на Активирано време за съсирване* на базата на силици и коалин
ACT-Low Range — Касета за тестване на Активирано време за съсирване базата на Целит *
PT test cartridge — Протромбиново време* (венозна кръв или пробаот пръст)
Citrate PT — Касета за тестване на протромбиново време †
APTT test cartridge — Касета за тестване на активирано парциално тромбопластиново време
*
Citrate APTT test cartridge — Касета за тестване на активирано парциално тромбопластиново
време †
*

Пълна кръв

I†

Нитратна пълна кръв

Основни предимства :
•
•
•
•
•
•

По-бързо интерпретира резултати
Възможност, да се държат касети на стайна температура
По-широко меню от тестове
Изисква по-малко количество кръв
Автоматична калибрация
Не изисква поддръжка
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