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AGREGOMETRU SEMIAUTOMAT - APACT 4004 – 4 CANALE 

 

Descriere: 

 

Agregometru de trombocite (LTA) semiautomat cu 4 canale 

conform metodei Born. Disponibil ca versiune autonomă compactă 

sau combinat cu software-ul APACT LPC. 

Acest analizor se potrivește tuturor laboratoarelor de rutină și de 

cercetare. 

 

APACT 4004 este partenerul ideal atunci când monitorizarea tulburărilor de hemostază induse de 

trombocite (de exemplu, defect de acumulare ADP, sindrom Bernard-Soulier, sindrom von Willebrand-

Jürgens, trombastenie) și evaluarea riscului de tromboembolism (determinarea agregării spontane) devin 

importante. Agregarea trombocitelor este o alternativă economică la alte analize ale funcției trombocitelor, 

în special în investigații seriale la scară largă. 

 

Principiul de detectare 

 

 Fotometru cu LED (foto-mecanic) 

 Agitare magnetică pentru omogenizarea abordării de testare și creșterea sensibilității 

 Principiul de măsurare și procedura de testare conform Born 

 Volum micro: 200µl PRP + 20µl inductor 

 

Caracteristici 

 

 Interfață grafică intuitivă pentru utilizator, ecran tactil 

 15 poziții de test editabile  

 Cuvete cu o singură utilizare 

 Calcul automat max./min.: Agregare, Schimbare formă, Fază de întârziere, Desagregare, etc. 

 Max. timp de măsurare până la 3.600 sec. 

 Înregistrarea curbei de reacție în timp real 

 Valorile PPP și PRP pot fi stocate automat 

 Domeniu de măsurare: 30.000 - 600.000 Trombocite / µl 

  

Unitate de măsurare (controlată la 37,4 ° C) 

 

 4 Canale de măsurare (740nm) 

 4 poziții ale reactivului (1x agitat) 

 2 x 15 poziții de incubație 

 

 



COR MEDIC SRL            office@cormedic.ro   

Mobil. 0728 042 233  

 

Reactivi obisnuiti:      Reactivi speciali: 

 ADP (Adenosin-Diphosphate)                                    * HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) 

 Collagen       * v.Willebrand Ristocetin Co-Factor (Option) 

 Arachidonic Acid 

 Epinephrine 

 Ristocetin 

Dimensiuni: 25 x 33 x 14 cm (LxWxH) 

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

Greutate: 5.3 kg 

Optiuni: Imprimanta externa 

Interfate: 

ChipCARD® reading unit, 

2x RS232 (PC | Printer) 

1x LAN (Printer), SD-Card 

SOFTWARE 

Îmbunătățiți performanța sistemului dvs. APACT cu această aplicație software completă bazată pe 

Windows.  

Pentru evaluarea tuturor testelor inductorului, incl. v.Willebrand Ristocetin Co-Factor.  

Scalați până la 24 de canale simultane conectând 1 până la 6 sisteme APACT 4004. 

 


