
Доказана технология. 
Напълно автоматизиран. 

 

Комбинирайки иновациите с опита, ROTEM sigma осигурява бърза информация за 

хемостазата при пациенти в критични ситуации  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ROTEM sigma 



 

 ROTEM sigma хемостазен анализатор 

съчетава автоматизирана функционалност с 

доказана ROTEM технология 
 

Затворена, лесна за употреба система 

• Напълно автоматизирана-без пипетиране и подготовка на тест 

 (Figure 1) 

• Епруветката с пробата директно приляга в касетата, което избгва 
контакт с кръвта 

(Figure 2) 

• Касетъчната система минимизира участието на оператора 

• Автоматична проверка на функциите преди всяко измерване. 

• Осигурява резултати с преобладаващи референтни граници 

• Големият вграден сензорен екран, позволява лесно преглед на 
резултатите 

• Касетите се съхраняват на стайна температура 

• Алгоритми, препоръки, насоки и литература са вградени и 

налични за оператора 

 

Figure 1 Figure 2 

 

Доказаната ROTEM тромбеластометрична 

технология осигурява преглед на 

състоянието на коагулацията в рамките 

на 10 минути 
 

ROTEM sigma измерва кинетичните промени в еластичноста на 

съсирека от проби в пълна кръв 

Чрез измерване на параметрите на състоянието на съсиреците се 

предлага количествена и качествена оценка. Изчерпателен набор 

от анализи позволява диференциална диагноза. 

Анализът се извършва до леглото на болния и предоставя 

съществена информация за хиперфибринолиза, дилутационна 

коагулопатия, субституция на фибриноген, фактори на 

кръвосъсирване и/или, както и контрол на дозата на хепарин или 

протамин. 

 

 

 
Доказана 

технология. 

Напълно 

автоматизиран 



  
 

Бърз, точен резултат, когато времето е 
решаващо 

 
ROTEM sigma касети 

• Установява дефицит на фактори 

• Разграничава тромбоцитопения и фибриногенов дефицит или 

нарушения във фибриновата полимеризация. 

• Установява хиперфибринолиза 

• Установява ефектите на директните анти-Xа инхибитори и директните 
тромбинови (FIIa) инхибитори 

 
 
 

Портфолиото на ROTEM sigma касетите съдържат пет теста, предлагани в 
две комбинации: ROTEM sigma complete and ROTEM sigma complete + hep. 

 
Tests INTEM C EXTEM C FIBTEM C APTEM C HEPTEM C 

Бърза оценка на 

формирането на 

съсирека, 

фибриновата 

полимеризация и 

фибринолизата 

чрез вътрешна 

система на 

кръвосъсирване 

Бърза оценка на 

формирането на 

съсирека, 

фибриновата 

полимеризация и 

фибринолизата 

чрез външна 

система на 

кръвосъсирване 

 

Бърза, качествена 

оценка на 

фибриногенния 

статус без участие 

на тромбоцити 

 

In-vitro инхибиране 

на фибринолизата; 

оценка на 

възможния ефект на 

антифибринолитици 

 

Специфично откриване 

на хепарин в сравнение 

с INTEM C чрез 

неутрализация на 

хепарин 

 

 
 

• Разграничаване на хиперфибринолиза и тромбоцитно 

медиирана ретракция на съсирека/FXIII дефицит 

• Осигурява in vitro оценка на ефекта на антифибринолитиците 

• Особено подходящ за пациенти, при които е поставена диагноза 
активирана фибринолиза  

 

 
• Установява наличие на хепарин и хепарино подобни субстанции 

• Разграничава дефицит на фактори и ефекта на хепарин 

• Препоръчва се при пациенти със: 

- Терапевтични дози хепарин (напр., съречна и 

съдова хирургия, итензивни отделения) 

- Ендогенов хепаринов ефект (напр., при чернодробна 

трансплантация, цироза, инфекции или сепсис) 

Тестовете базирани на външна система на кръвосъсирване (FIBTEM C, 

EXTEM C and APTEM C) в ROTEM sigma касетите се неутрализира 

хепарина до 5 IU/ml от пълна кръв. 

 
 
 

 
ROTEM sigma 

касети 

ROTEM sigma complete 

FIBTEM C EXTEM C INTEM C APTEM C 

 

ROTEM sigma complete + hep 

FIBTEM C EXTEM C INTEM C HEPTEM C 

 



 
 

Бърз и точен резултат 

 
The ROTEM sigma съчетава иновацията с опита 

 

• Доказана технология 

• Пълна автоматизация 

• Лесна и безопасна работа 
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