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ANALIZOR SEMIAUTOMAT COADATA 504+ 

 

Analizor de coagulare semiautomat cu 1 canal pentru 

determinarea rapidă și precisă a testelor de coagulare, 

cromogene și imunturbidimetrice.  

Dimensiuni compacte, ușor de utilizat, acest analizor este 

partenerul ideal pentru micul laborator, cabinete medicale și 

terapie intensivă. 

CoaDATA 504+ foloseste principiului de măsurare 

turbodensitometric existent.  

Acest sistem unic de măsurare combină un fotometru de înaltă rezoluție cu agitarea mecanică a lotului de 

testare și asigură o determinare precisă și fiabilă a rezultatelor pe întregul spectru de coagulare. 

 

Principiul de detectare 

 Fotometru cu LED (foto-mecanic) 

 Mai insensibil la interferențele din probele de hemoliză, icterică și lipemică (HIL) 

 Diagnostic avansat de coagulare (metode de coagulare, cromogene și imunologice) prin selectarea 

lungimi de undă (405nm și 750nm) pentru fiecare canal de măsurare 

 Bara de agitare magnetică pentru omogenizarea testului și creșterea sensibilității 

 Compensarea luminii ambientale 

 Gama mare de măsurare și precizie comparat numai cu principiile detectarii optice 

 Mostre de plasmă 

 Volum micro: 150 µl volum de testare 

 

Specificatii: (controlat la 37,4 °C) 

     1 Canal de măsurare 

     1 Poziția reactivului 

     4 poziții de incubație a cuvetei 

 

Caracteristici: 

 

 Sistem deschis, parametrul reactivului este editabil  

 15 poziții de testare programabile 

 Calcul automat de secunde, INR,%, g / l, mg / dl, Raport, mE, ng / dl 

 2 curbe editabile de calibrare / referință (9 puncte) 

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

 Comunicare HOST unidirecțională 

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

 Dimensiuni:  21 x 15.5 x 8 cm (LxWxH) 

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

 Iesire:  12VDC / 1.25A 
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 Greutate:  0.7 kg 

 Optiuni:  Imprimanta termica externa 

 Interfate: 

 ChipCARD® de citire, 

RS232 (Printer / Barcode Scanner) 

USB-Device (HOST), SD-Card 

TESTE 

 

- Reactivi de coagulare 

 

    PT (Secunde, %, INR) 

    aPTT (Secunde, RATIO) 

    Fibrinogen in conformitate cu Clauss (mg/dl, g/l) 

    Thrombin Time (Secunde) 

    Batroxobin Time (Secunde) 

 

- Reactivi Factor Deficient 

 

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

    Intrinsic Factors VIII, IX, XI und XII (aPTT based) 

 

- Reactivi Risc Tromboza 

 

    Protein C (Clotting Test) 

    Protein S (Clotting Test) 

    Factor V Leiden 

    APC-Resistance 

 

- Substraturi Cromogenice 

 

    Protein C (Chromogenic) 

    Protein S (Chromogenic) 

    Anti-Thrombin III 

    Plasminogen 

    α2-Antiplasmin 

 

- Teste imunotubidimetrice 

 

    D-Dimer 
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