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ANALIZOR DE COAGULARE VETERINAR - 

COAGUVET 

Analizorul CoaguVet este un analizor portabil de hemostaza, 

conceput pentru medicina veterinară.   

Pentru utilizare în screening, diagnosticarea tulburărilor de 

coagulare și detectarea bolilor sistemului de coagulare, precum 

și cercetarea în selectarea terapiei anticoagulante și evaluarea 

eficacității acesteia. 

 

AVANTAJE 

•   Măsurarea folosind metoda optică „standard de aur” în diagnosticarea cantitativă a hemostazei 

•   Rezultatul imediat al testului de la 20 μL sânge total colectat pe citrat de sodiu  

•   Ecran tactil color de 7 inch, interfață ușor de utilizat, operare simplă 

•   Imprimantă termică încorporată 

•   Poate fi conectat la rețeaua de informații de laborator (LIS) 

•   Memorie internă cu o capacitate de 1000 de rezultate 

•   Calibrare automată 

•   Nu există proceduri de întreținere 

•   Testele de reactiv stabil la temperatura camerei până la 18 luni 

 

DIAGRAMA DE MASURARE 

Reactiv                Incalzire reactiv    Adauga proba       Rezultatul testului 

Test Rang Masurare Rang Referinta Interpretare clinica 

PT  4-90 s 
Caine: 5-15 s 

Pisica: 6-15 s 

Timp extins: in boli de ficat acute, deficienta 

de vitamine, sindromul DIC, etc. 

Timp scurt: in stadiul timpuri DIC, in perioada 

dupa anaestezie, etc. 

APTT  

Activat caolina 

partial 

tromboplastina 

10-120 s 
Caine: 15-45 s 

Pisica: 15-43 s 

Timp extins: in deficienta de vitamina K, 

sindromul DIC, in acuta boala de ficat,  

in vitamin K deficiency, DIC syndrome, in 

acute liver diseases, otravire rotondicid, etc. 

TT  6-90 s 
Caine: 5-20 s 

Pisica: 9-19 s 

Timp extins: in boala Von Willebrand, in 

probleme acute de coagulare (soc sever de 

infectie, cancer), boli de ficat acute, sindromul 

DIC, cu semnificatie in AT- III activitate in 

circulatia sangelui 
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FIB  1-10 g / L. 
Caine: 1-3 g/L 

Pisica: 1-2.5 g/L 

Timp extins: in arzaturi, diabet, infectii acute, 

cancer, sepsis, sindrom nefrotic, uremie 

Timp scurt: in congenital patologii inplicand 

fibrinogen, coagulare generala intravasculara 

ACT – Timp 

coagulare dupa 

activare 

50-600 s 
Caine: 50-150 s 

Pisica: 50-140 s 

Timp extins: cu o reducere semnificativă a 

numărului de trombocite, o deficiență acută a 

factorilor de coagulare, cu terapie 

anticoagulantă 

 

 

 

 


