
Бързо изследване на хемостаза с цяла кръв в 
условия на неотложна помощ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика при неотложна помощ 
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За лабораторията и на разнообразни места на 
оказване на медицинска помощ 

Операционни зали 
• Сърдечни 
• Съдови 

Лаборатории за сърдечна катетеризация  

Спешни отделения  

Отделения за интензивни грижи 

Комплекси за интервенционална 

неврорентгенология  

Антикоагулационни клиники 

Центрове за диализа 

 
 
 
 

Стандартизира изследването на 
хемостаза с цяла кръв на мястото на 
оказване на медицинска помощ 
(МОМП) 
• Независимо от вида на пробата или клиничната обстановка, осигурява бързи, точни 

и възпроизводими резултати за критични решения, свързани с контрола на 
пациентите 

• Опростената технология за еднократна употреба, основана на патрон, измерва формирането на 
фибринови съсиреци 

• Разширено меню на изследванията: Активирано време на съсирване+ (ACT+), Активирано време на 
съсирване - нисък диапазон (ACT-LR), протромбиново време (PT), цитратно протромбиново време, 
активирано парциално тромбопластиново време (APTT) и цитратно активирано парциално 
тромбопластиново време 

• Функциите за свързаност повишават ефикасността до максимум и гарантират съответствие 

• Златен стандарт повече от 40 години 
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Бързи, точни резултати в 
сърдечносъдовата операционна зала и 
лабораторията за сърдечна 
катетеризация 
ACT+ (средни до високи граници на хепарин) 
• Резултатите зависят от действителното формиране на фибринови съсиреци, не от генерирането на 

тромбин 

• Измерва фибриновия съсирек по-бързо от всяка друга система чрез фирмената технология RapidCount 

• Ускорено получаване на резултат 

• Точно измерва хепариновите ефекти (1–6 U/mL кръв) 
 
 

ACT-LR (ниски граници на хепарин) 
• Чувствителен към ниски дози 

хепарин (до 2,5 U/mL кръв) 
• Само анализи в нисък диапазон 

на мястото на оказване на 
помощ са показани за употреба 
при: 
- Екстракорпорална поддръжка на живота (ECLS) 
- Перкутанни коронарни интервенции (PCI) 
- Съдови процедури 
- Невроинтервенционални процедури 
- Диализа 
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Бързо изследване на хемостаза с 
цяла кръв за отделенията за 
спешна помощ 
Изследване на PT и APTT за по-бърз контрол на пациента при съмнения за инсулт 
• Осигурява резултати на мястото на оказване на медицинска помощ за насочване на лечението 

• Съобщава международното нормализирано съотношение (INR), секундите 
при плазмен еквивалент и секундите при цяла кръв с ефективен диапазон на 
INR от 0,8–10,0 

• Цялата кръв и цитрираното активирано парциално тромбопластиново време указват секундите при 
плазмен еквивалент 
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Улеснява съответствието и 
свързаността, независимо от 
оператора 
Подобрява безопасността и сигурността 
• Интегрираният скенер на баркодове елиминира транскрипционните грешки, докато осигурява 

контролен анализ и проследимост 

• Сканира партидната информация за патрона и контрола на качеството (QC), идентификацията на 
пациента (PID) и идентификацията на оператора (OID) 

• Подобрява точността на идентификацията на пациента чрез скенера за баркод на идентификацията на 
пациента 

 
 

Интегрира управление на данните/свързаност 
• Директна връзка с Ethernet 

• Съответства на POCT-1A  

• Свързаност към основните информационни системи 
 
 

Подобрява съответствието 
• Автоматичен вътрешен електронен контрол на качеството (EQC) 

• Блокиране на контрола на качеството, включително патрона и изтичането на срока на контрол на 
качеството 

• Проследяване и блокиране на оператора въз основа на неговата сертификация 
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Най-разширеното меню на изследванията за бърза 
диагностика и мониторинг на хемостазата на мястото на 
оказване на медицинска помощ 

 

Патрон Предназначение Проба Модул за съобщаване на 
информация 

ACT+ Наблюдава средните до 
високи нива на хепарин (1–
6 U/mL). Не се влияе от 
апротинин, хипотермия и 
хемодилуция. 

Цяла кръв Секунди при 
целитен 
еквивалент 

ACT-LR Наблюдава ниските до 
средни нива на хепарин (до 
2,5 U/mL кръв). Използва се 
при процедури, като 
сърдечна катетеризация, 
екстракорпорална 
поддръжка на живота и 
хемодиализа. 

Цяла кръв Секунди при 
целитен 
еквивалент 

Протромбиново 
време (PT) 

Количествено, еднофазно 
протромбиново време. 

Проби от вената 
или пръста 

Международно 
нормализирано 
съотношение (INR), 
секунди при плазмен 
еквивалент и секунди при 
цяла кръв 

Цитратно 
протромбиново 
време 

Количествено, еднофазно 
протромбиново време. 

Цитратна цяла 
кръв 

Международно 
нормализирано 
съотношение (INR), 
секунди при плазмен 
еквивалент и секунди при 
цяла кръв 

Активирано 
парциално 
тромбопластиново 
време (APTT) 

Количествено, еднофазно 
активирано парциално 
тромбопластиново време 
(APTT). За оценка на 
антикоагулация при ниски 
дози хепарин (до 
1,5 U/mL кръв). 

Цяла кръв Секунди при плазмен 
еквивалент и секунди при 
цяла кръв 

Цитратно 
активирано 
парциално 
тромбопласт
иново време 
(APTT) 

Количествено, еднофазно 
активирано парциално 
тромбопластиново време 
(APTT). За оценка на 
антикоагулация при ниски 
дози хепарин (до 
1,5 U/mL кръв). 

Цитратна цяла 
кръв 

Секунди при плазмен 
еквивалент и секунди при 
цяла кръв 



 

Спешно отделение 
(протромбиново 

време, активирано 
парциално 

тромбопластиново 
време) 

 
 
 
 
 

Неонатално 
отделение 

за 
интензивни 

грижи 
(ACT-LR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операционна зала 
(ACT+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория за сърдечна 
катетеризация 

(ACT-LR, ACT+) 
 
 
 
 
 
 

Комплекс за 
интервенционална 

неврорентгенология 
(ACT-LR) 

Отделение за 
интензивни грижи 

(ACT-LR, PT, APTT) 
 
 
 
 
 
 

Клиника за 
антикоагула

ция 
(протромбин
ово време) 



 

 
 
 
 
 
 

Описание 

Система за микрокоагулация с цяла кръв Hemochron Signature Elite 

Система за микрокоагулация с цяла кръв Hemochron Signature Elite (международна) 

ACT+ патрон за изследвания — патрон за изследвания на активираното време на 
съсирване на основата на силициев диоксид и каолин* 

Патрон за изследвания на активирано време на съсирване - нисък диапазон — патрон за 
изследвания на активираното време на съсирване на основата на целит* 

Патрон за изследване на РТ — Патрон за изследване на протромбиново време* (вземане 
на проби от вената или пръста) 

Патрон за изследване на цитратно протромбиново време - Патрон за изследване на 
протромбиново време† 

Патрон за изследване на APTT  — Патрон за изследване на активирано парциално 
тромбопластиново време* 

Патрон за изследване на цитратно APTT - Патрон за изследване на активирано парциално 
тромбопластиново време† 

 

* За употреба със свежа цяла кръв I † За употреба с цитратна цяла кръв 
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