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ANALIZOR BIOCHIMIE USCATA CELECARE V5    
 

Celercare V5 oferă soluții pentru a satisface nevoile clinice.   

Analizorul complet automat Celercare V5 poate finaliza testul între 8-

12 minute, astfel încât poate oferi rezultate rapide și exacte acolo unde 

este necesar, atunci când este necesar, îmbunătățind astfel eficiența 

laboratorului. 

 

Avantajele analizorului POCT V5 

- Rang larg - Cu excepția câinelui și pisicii, pot fi adăugați alți parametri ai animalelor în funcție de 

nevoile clinice. 

- Usor de lucrat - Reducerea timpului de instruire și creșterea eficientii angajaților  

- Rezultate rapide - Rezultate de calitate în aproximativ 10 minute. 

- Personalizat - Abilitatea de a imprima rapoarte cu sigla dvs.  

- Complimentar - Experiență mai bună de operare și servicii post-vânzare. 

 

Rezultate fiabile, precise de laborator! 

Analizorul de biochimie oferă rezultate rapide și fiabile, precise în laborator și este destinat utilizării 

profesionale într-un cadru de laborator clinic sau la punctele de îngrijire.  

După ample studii de corelație, acuratețea, precizia și reproductibilitatea Celecare V5 au fost dovedite pe 

deplin. Analizorul este popular în clinici si în cele mai respectate spitale. 

Control precis al calității în timp real 

Dispozitivele de analiză a chimiei sângelui conțin un sistem de control al calității la bord (RQC) extrem de 

eficient.  Monitorizează continuu funcția discului și calitatea reactivilor pentru a asigura performanțe 

optime de testare.  Reduceți erorile cu QC în timp real și eliminați contaminarea reportată cu paneluri de 

unică folosință pentru a asigura rezultate semnificative, comparabile, cu trasabilitate completă. 

Sistem de informații compatibil cu multe spitale 

MNCHIP vă sprijină în toate domeniile de care aveți nevoie.  Platforma de management MNCHIP este 

concepută pentru sistemele de informații din spitale și laboratoare, inclusiv HIS, LIS, HR, LMS și EMR.  

Simplificați și standardizați procesele de lucru și reduceți volumul de muncă al angajaților. 

 

Tehnologie 

Analizorul lucrează pe bază de microfludica, derivat din tehnologia aerospațială, tehnologie utilizată în 

industria aerospațială actuală.  

Analizorul este un spectrofotometru portabil.  Sistemul optic constă dintr-o lampa stroboscopica cu arc de 

xenon și un detector de fascicul / detector capabil să citească nouă lungimi de undă.  

Un încălzitor menține discul la 37 ± 0,2 °C în timpul porțiunii de reacție a analizei. Discul reactiv este 

dezvoltat pe baza tehnologiei microfluidice.  Este un consumabil de 8 cm diametru care conține tot 

diluantul necesar și reactivii uscați pentru a efectua un panel de teste.  
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Discul conține 30 de cuve care vor fi umplute cu plasmă diluată sau diluant.  Cuvetele au diferite lungimi 

pentru a se potrivi cu diferite sensibilități ale reactivilor și concentrațiilor.  Cuvele pre-măsurate cu reactiv 

liofilizat pentru fiecare substanță chimică din panel sunt plasate în cuvete în momentul fabricării.  

Pentru a efectua un panel de teste, operatorul aplică aproximativ 100 μl de sânge integral direct pe un disc. 

Folosind forțe centrifuge și capilare, discul măsoară cantitatea necesară de sânge, separă celulele roșii, 

măsoară plasma, măsoară diluantul, amestecă fluidele, distribuie fluidul în cuvele de reacție și amestecă 

reactivii și plasma diluată în cuvete. . Analizorul monitorizează simultan reacțiile utilizând nouă lungimi 

de undă, calculează rezultatele din datele de absorbantă și raportează rezultatele pe ecran și pe o 

imprimantă convenabilă cu bandă termică. 

Reactivi 

 

Născut din tehnologia spațială, discul reactiv MNCHIP este un panou chimic de unică folosință, de sine 
stătător, conceput pentru a satisface diferite nevoi de testare.   

Sunt necesare doar 3 picături de sânge integral pentru a obține până la 17 rezultate precise. 

 

Se lucreaza in 3 pasi: 

 

1. Se adauga proba si diluent: 100 μl de sange, ser sau plasma si 430 μl diluent. 

 

 

 

2. Apoi analiozrul isi face testul.  Se calibreaza cu fiecare test.   

 

3. Citirea rezultatelor.      

 

Sanatate generala: 

TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT ALP CK AMY GLU CHOL CRE BUN BUN/CRE* Ca P 

* valori calculate 

Electroliți: 

K+ Na+ Cl- Ca2+ P Mg2+ CO2 

Ficat si renal: 

TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT AST GGT GLU CRE BUN BUN/CRE* 

Ficat: 

TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST GGT ALP TBIL DBIL IBIL* TBA 

Functii renale: 

ALB CRE BUN BUN/CRE* K+ Ca P tCO2 

Preanestetic: 

TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT ALP GLU CRE BUN BUN/CRE* 

Preanestetic plus: 

TP ALT AST ALP CK LDH GLU CRE BUN BUN/CRE* 

Situatie critica: 

ALT CRE BUN BUN/CRE* GLU K+ Na+ Na+/K+* Cl- tCO2 

Amonia: 
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NH3 

Avian si reptile: 

TP ALB GLO* ALB/GLO* AST CK GLU UA K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca P TBA 

Animare mari: 

TP ALB GLO* ALB/GLO* AST GGT ALP CK BUN Ca P Mg 

Diabet: 

GLU FRU TG CHOL 

Pancreatita: 

TP ALB GLO* ALB/GLO* AMY LPS GLU Ca 

 

 

 

 

 


