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CLINI5 

 Gamă largă de teste primare de 

screening 

 Compara instantaneu rezultatele  

 High Tech interfață ușor de 

utilizat 

 Videoclipuri tutoriale 

 Comunicarea rezultatului digital 

 
Nouăsprezece analize și raporturi care acoperă cerințele 

de testare a îngrijirii primare (vezi mai jos). 

Testarea se efectuează din sange total. 

 

 

 
 

Alertă de autodiagnosticare, solicitări de service și actualizări on-line sunt câteva dintre caracteristicile disponibile. 

Înregistrați datele clientului pe dispozitiv cu vizualizare cu acces simplu si prietenos.  

Evaluează tendințele de screening ale clienților prin caracteristicile analizei statistice.  

Clini5 stochează până la 150.000 de fișiere client. 

 

MODUL DE OPȚIUNE UNICĂ TEST 
 

Trebuie să efectuați un test individual de colesterol, glucoză sau hemoglobină? Terminat. Trebuie să efectuați până la 5 

teste în același timp? Terminat. Clini5 oferă operatorilor opțiuni de testare flexibile. 
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FLEXIBILITATE DE TESTARE MAI MARE 
 

Cinci celule pentru o mai mare flexibilitate și rapiditate a operatorului.  Până la cinci teste pot fi efectuate în același 

timp. 

 

COMUNICAREA DIGITALĂ A REZULTATULUI 
 

Rezultatele sunt afișate și primite pe telefonul inteligent, oferind acces instantaneu la rezultate si stocarea acestora 

pentru consultări viitoare. 

Include o imagine de ansamblu a motivului pentru care este important fiecare test ce sprijina educația utilizatorului și 

să promoveze o mai bună îngrijire  a sa. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

 

Principiul masurarii Absorbanta Interfata 3xUSB 

Nr. celule de citire 5 Greutate 27 kg 

Dim. celule citire 13x13 mm Dimensiuni 240x330x155 mm 

Temp. de citire 39±0.2°C Alimentare 12 V DC – 3.5 A 

Sursa de lumina LED Absorbtie enegie Max. 45 Wati 

Afisaj 7 inch TFT tactil Conectivitate Internet 

Video  HDMI Conditii lucru 15-40°C 

Calea optica 1 cm Certificat CE 

 

TESTE 

 

Total colesterol Acid uric AST/ALT*** 

HDL colesterol Acid lactic Cardiac risk assessment** 

LDL colesterol * FORT (Free Oxygen Radicals Test) Dual-test (Cholesterol-Glucose) 

Glucoza FORD (Free Oxygen Radicals Defence)  

Trigliceride HbA1c  

Hemoglobina Redox Index***  

Eritrocite ALT  

Hematocrit AST  

 

* Valoare LDL colesterol este calculate cu formula Friedewald’s  

** Valoarea Cardiac Risk Assessment este calculate in concordanta cu American“FRAMINGHAM HEART STUDY” 

modelul statistic 

*** Valoare calculate 

 

 

 

 

 


