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THROMBOLUX  

Un sistem revolutionar pentru centrele de hematologie-oncologie! 

 

Sistemul ThromboLUX 

 Sistemul ThromboLUX poate revoluționa asistența in centrele de hematologie-oncologie pe 

care o primesc pacienții.  

 Transfuziile plachetare sunt tratament de suport a pacientilor.   În funcție de starea de 

activare a trombocitelor, transfuziile de trombocite pot avea implicații de anvergură pentru 

destinatar.  

 În prezent, starea de activare a trombocitelor este presupusă - dar nu este cunoscută - pe baza 

vârstei produsului și a inspecției vizuale.   

 Cu ThromboLUX starea de activare a transfuziilor plachetare poate fi determinată.  

 Când folosesc ThromboLUX, spitalele au înregistrat o reducere medie a utilizării plachetelor 

profilactice cu 19,5%. Această reducere este legată de mai puțini pacienți care au nevoie de 

sprijin masiv de profilactie plachetară. 

 Această descoperire se realizează prin identificarea variabilității în activarea trombocitelor a 

inventarului de trombocite.  

 Utilizând Dynamic Light Scattering, ThromboLUX determină conținutul de microparticule al 

unei probe de plachete ca un indicator dovedit al activării plachetelor. Probele de trombocite 

sunt caracterizate ca fiind ACTIVATE sau NEACTIVATE pe baza conținutului mare sau 

mic de particule.  
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 Transfuzarea exclusiva a trombocitelor NEACTIVATE către pacienți cu hematologie-

oncologie reduce complexitatea și îmbunătățește șansa de succes. 

 

ThromboLUX este un instrument de screening de rutină pentru activarea trombocitelor.  

 Testul de numai 5 minute (walk-away), necesită doar 100 µL de probă.  

 Proba este prelevată din tubuletul pungilor de trombocite folosind tehnica sterilă.    

 Pregătirea testului durează doar 2 minute din timpul tehnicianului - ceea ce permite 

băncilor de sânge să testeze cu ușurință fiecare pungă de trombocite, așa cum este primit 

de la un furnizor. 

KIT-urile de Test si Control 

Sistemul ThromboLUX folosește două kituri accesorii.  

- Setul de testare ThromboLUX conține toate elementele necesare pregătirii unei probe 

pentru testarea cu ThromboLUX.  

- Setul de control ThromboLUX conține flaconul standard și de probe necesar pentru 

testarea zilnica. 


