Αναλυτζσ HbA1c
1. HPLC Analyzers
a. ΗΑ-8180Τ

Ζνα αποκλειςτικό και ευζλικτο ςφςτθμα που επιτρζπει τον προςδιοριςμό τθσ HbA1c και των
αιμοςφαιρινοπακειϊν ςε μία μόνο αναλυτικι μζτρθςθ
Ο HA-8180T είναι ο νζοσ αναλυτισ HPLC τθσ A. Menarini Diagnostics, ο οποίοσ, χάρθ ςτον
τζλειο ςυνδυαςμό τεχνολογικισ καινοτομίασ και χρθςτικότθτασ, είναι ςε κζςθ να
ςυμβάλλει αποτελεςματικά και ευζλικτα ςτθ διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ του
διαβιτθόπωσ και ςτθ διάγνωςθ των αιμοςφαιρινοπακειών.
Στθν πραγματικότθτα, το πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα επιτρζπει τον προςδιοριςμό
τθσ HbA1c, τθσ αιμοςφαιρίνθσ A2, τθσ εμβρυϊκισ αιμοςφαιρίνθσ, όπωσ και τθν ανίχνευςθ
παραλλαγϊν τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςτθν ίδια αναλυτικι μζτρθςθ χωρίσ να διακυβεφεται ο
χρωματογραφικόσ διαχωριςμόσ. Ζχει το αποκλειςτικό πλεονζκτθμα τθσ πραγματοποίθςθσ
αυτϊν των δφο αναλφςεων χωρίσ τθν ανάγκθ αλλαγισ τθσ ςτιλθσ ι των υγρϊν ζκλουςθσ.
Αποκλειςτικά χαρακτθριςτικά και αυτοματιςμόσ για ακρίβεια και πιςτότθτα των
αποτελεςμάτων Ο αναλυτισ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ ςασ
Στιλθ
Η ςτιλθ του HA-8180T ζχει εξαιρετικι αντοχι, αλλάηεται εφκολα και είναι εξοπλιςμζνθ με
ζνα ενςωματωμζνο προ-φίλτρο που ελαχιςτοποιεί τθ ςυντιρθςθ. Η κερμοκραςία τθσ είναι
κακοριςμζνθ ςτουσ 39°C, διαςφαλίηονται αυξθμζνθ ςτακερότθτα του περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ. Η διαδικαςία αυτόματθσ βακμονόμθςθσ επιτρζπει τθ βακμονόμθςθ ενόσ, δφο
ι όλων των ςετ παραμζτρων (HbA1c, HbA2, HbF) ςε μία μόνο μζτρθςθ. Η βακμονόμθςθ
είναι υψθλισ ςτακερότθτασ.
Δείγματα
Εκτόσ από τθ ςυνεχι φόρτωςθ δειγμάτων, ο HA-8180T ζχει χωρθτικότθτα 10 δίςκων των 10
δειγμάτων ο κακζνασ, όπωσ και μία κφρα STAT για επείγουςεσ αναλφςεισ. Ο αναλυτισ
πραγματοποιεί αυτόματα ςάρωςθ του γραμμωτοφ κϊδικα, ανάδευςθ του δείγματοσ,
διάτρθςθ του πϊματοσ ςτου φιαλιδίου και αραίωςθ του δείγματοσ. Το ζργο του χειριςτι
απλοποιείται από τθν παρουςία δίςκων που προορίηονται για δείγματα ολικοφ αίματοσ,
αναιμικά, προ-αραιωμζνα και κυπζλλου, όπωσ και βακμονομθτϊν και δειγμάτων ποιοτικοφ
ελζγχου.
Υγρά ζκλουςθσ
Τα υγρά ζκλουςθσ είναι ςυςκευαςμζνα ςε ςυςκευαςίεσ αλουμινίου που τα προςτατεφουν
από τον αζρα και το φωσ, εξαςφαλίηοντασ μεγαλφτερθ ςτακερότθτα.

Το λογιςμικό του αναλυτι επιτρζπει πλιρθ ανιχνευςιμότθτα και επιτρζπει τθν καταγραφι
του αρικμοφ παρτίδασ του υγροφ ζκλουςθσ και τθσ θμερομθνίασ λιξθσ ςε κάκε τυπωμζνο
αποτζλεςμα.
Οι χειριςτζσ μποροφν να ελζγχουν τα επίπεδα του υγροφ ζκλουςθσ από τθν οκόνθ και θ
παρουςία εςωτερικϊν δεξαμενϊν επιτρζπει τθ ςυνεχι φόρτωςθ υγροφ ζκλουςθσ χωρίσ
διακοπι τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ.
Η μζγιςτθ χρθςτικότθτα διαςφαλίηεται επίςθσ από τθν πλιρθ ςυμβατότθτα μεταξφ των
διαφορετικϊν παρτίδων επιμζρουσ υγρϊν ζκλουςθσ και τθσ ςτιλθσ.

Ο HA-8180T είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ και απαιτεί ελάχιςτθ παρζμβαςθ από το
χειριςτι, παρζχοντασ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα ςτθ ροι τθσ εργαςίασ.
Ο αναλυτισ παρζχει ζνα αποτζλεςμα κάκε 3,5 λεπτά, εξαςφαλίηοντασ απόδοςθ 17
δειγμάτων ανά ϊρα. Χάρθ ςτον εξαιρετικά μικρό χρόνο αρχικοποίθςθσ (1,9 λεπτά), το
πρϊτο αποτζλεςμα είναι εγγυθμζνο μζςα ςε μόνο 5,4 λεπτά από τθν ΕΝΑΞΗ.
Οι χειριςτζσ μποροφν να προγραμματίςουν αυτόματθ ζναρξθ ςε διάφορουσ χρόνουσ για
κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ, ενϊ θ μεγάλου μεγζκουσ ζγχρωμθ οκόνθ LCD παρζχει άμεςεσ
και ςαφείσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για κάκε φάςθ τθσ λειτουργίασ.

b. Ηb9210 Premier

Aκριβζςτερθ ανάλυςθ, απλοφςτερθ ανάγνωςθ αποτελεςμάτων, μεγαλφτερθ αυτονομία:
Ο
αναλυτισ
Hb9210
Premier αποφζρει τα βζλτιςτα αποτελζςματα ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μεκόδουσ
IFCC και NGSP για τθν ανάλυςθ τθσ HbA1c - με τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία τθσ A.
Menarini Diagnostics να τθν ενδυμώνει και να τθν υποςτθρίηει.
Χωρίσ
παρεμβολι
κλαςμάτων
Hb
Η μζκοδοσ χθμικισ ςυγγζνειασ Βορονικοφ Οξζωσ αποτρζπει κάκε παρεμβολι ςτο
αποτζλεςμα των κφριων πακολογικϊν αιμοςφαιρινϊν πχ Hb Variants, Carbamylated Hb ι
Labile Fraction.
Ταχφτθτα αποτελεςμάτων 66 s/test
Ο αναλυτισ Hb9210 Premier είναι με διαφορά ο ταχφτεροσ HPLC αναλυτισ ςτθν αγορά
ςιμερα ο οποίοσ δεν επθρεάηεται από τα κλάςματα αιμοςφαιρίνθσ.
Αυτόματοσ δειγματολιπτθσ 210 κζςεων
Η μεγάλθ χωρθτικότθτα δειγμάτων του αναλυτι Hb9210 Premier (210 δείγματα χωρίσ
μείωςθ χρόνου ταχφτθτασ) του παρζχει αυξθμζνθ αυτονομία.
Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα βακμονόμθςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου
Το υπερςφγχρονο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα βακμονόμθςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου του
αναλυτι Hb9210 Premier ςε ςυνδυαςμό με τθν ικανότθτά του να δζχεται επιπλζον
εξοπλιςμό εγγυάται 100% αξιόπιςτο αυτοματιςμό ςυνεχοφσ φόρτωςθσ, ακόμα και για
μεγάλεσ ολονφχτιεσ ρουτίνεσ.
Λειτουργικό φιλικό ςτο χριςτθ και οκόνθ αφισ
Τα αποτελζςματα των εξετάςεων εμφανίηονται ςε χρωματογράφθμα δφο κορυφϊν ςε
αποκλειςτικι οκόνθ αφισ θ οποία επιτρζπει ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ
επικοινωνία με το ςφςτθμα ενϊ ταυτόχρονα το λογιςμικό του Hb9210 Premier διαςφαλίηει

τθν απόλυτθ ιχνθλαςιμότθτα δειγμάτων, ορϊν ποιοτικοφ ελζγχου, αντιδραςτθρίων,
χρθςτϊν και εργαςιϊν.
CV< 2%
Διάγνωςθ υψθλισ ακρίβειασ.
Διπλό ςφςτθμα αναφοράσ αποτελεςμάτων
Πλα τα αποτελζςματα εμφανίηονται ςε μονάδεσ DCCT και IFCC

2. POC HbA1c Analyzers
a. Afinion AS 100 Analyzer
Ρροϊόν του οίκου AXIS-SHIELD PoC AS Νορβθγίασ. Αυτόματοσ αναλυτισ πολλαπλϊν
εξετάςεων. Απλόσ, γριγοροσ και αξιόπιςτοσ. Αποτελζςματα εργαςτθριακοφ επιπζδου όπου
δεν απαιτείται βακμονόμθςθ και ςυντιρθςθ. Μεγάλθ οκόνθ LCD αφισ. Κατάλλθλοσ για
άμεςθ μζτρθςθ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c) ςε τριχοειδικό αίμα, λόγο
αλβουμίνθσ/Κρεατινίνθ (ACR) ςτα οφρα, και CRP ςε τριχοειδικό αίμα. Κατάλλθλο για in vitro
διαγνωςτικι χριςθ.

