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Coagulometru Semiautomat Coadata 504 

Fabricat in Germania 

 

 
Descriere: 

 

Analizor semi-automatizat cu 1 canal pentru determinarea rapidă și precisă a testelor de 

coagulare.  Analizor compact, ușor de operat, acest analizor este partenerul ideal pentru 

laboratoarele mici, practicile medicale și terapia intensivă. 

 

CoaDATA 504 utilizează principiul de măsurare turbodensitometric și combină avantajele 

metodelor de detectare mecanică și optică. Această metodă standard de măsurare asigură 

măsurători fiabile chiar și atunci când se utilizează probe și reactivi turbidici. 

 

Teste: 

 

- Reactivi coagulare 

 

 PT (Secunde, %, INR) 

 aPTT (Secunde, RATIO) 

 Fibrinogen Clauss (mg/dl, g/l) 

 Thrombin Time (Secunde) 

 Batroxobin Time (Secunde) 

 

- Factori deficienti 

 

 Extrinsic Factors II, V, VII und X (PT based) 

 Intrinsic Factors VIII, IX, XI und XII (aPTT based) 
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- Reactivi risc tromboza 

 Protein C (Clotting Test) 

 Protein S (Clotting Test) 

Principiul de detectare 

 

 Turbodensitometric (opto-mecanic) 

 Agitator magnetic pentru omogenizarea testului și creșterea sensibilității 

 Domeniul de măsurare mare cu precizie și precizie mai mare comparativ cu numai 

principiile  

 de detectare optică 

 Compensarea luminii ambientale 

 Probe de plasmă 

 Volum micro: volum de testare de 150μl 

 

UNITATEA DE MĂSURĂ (controlate la 37,4 ° C) 

     

o 1 canal de măsurare 

o 1 poziție de reactiv 

o 4 poziții de incubare  

 

Caracteristici 

      

 Sistem deschis, editare a parametrului reactivului 

 15 poziții de testare programabile 

 Calcularea automată a secundelor, INR,%, g / l, mg / dl, Ratio 

 Calibrare editabila / curbă de referință (9 puncte) 

 ID-ul pacientului, numeric (manual) și alfanumeric (cod de bare) 

 Comunicare HOST unidirecțională 

 Interfață utilizator cu mai multe limbi (DE, EN, ES, FR, PT, RU) 

 

Alte detalii: 

 

Dimensiuni: 21 x 15,5 x 8 cm (LxWxH) 

Alimentare: 100V-240V, 47-63Hz, 260mA 

Ieșire: 12VDC / 1.25A 

Greutate: 0,7 kg 

Opțiuni:  Dispozitiv de imprimare termică externă 

Interfețe: Unitate de citire ChipCARD®, RS232 (imprimanta / scanner de coduri de bare),     

                  Dispozitiv USB (HOST), SD-Card 

 


