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A parat do pomiaru profilu
lipidowego CardioChek Plus +
Printer III - Zestaw dla służby
zdrowia - analiza lipidów, glukozy,
Cena

2 700,00 zł

Cena poprzednia

3 500,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

PTS Diagnostics

Opis produktu
Zestaw dla placówek służby zdrowia zawiera profesjonalny analizator CardioChek Plus i drukarkę termiczną Printer III.
CardioChek Plus jest w stanie podać wyniki glukozy, obliczyć LDL, HDL, stosunek LDL/HDL, oraz stosunek cholesterolu do HDL
bazując na jednej próbce krwi, jak również dostarcza wartości cholesterolu całkowitego, HDL i trójglicerydów w tym samym
czasie.
Duża dokładność wyników oraz krótki czas ich uzyskania sprawia, że jest to idealne urządzenie dla personelu medycznego i
pacjentów.
Przenośny i łatwy w obsłudze.
Glukometr może połączyć się z siecią bezprzewodową i przesyłać dane pacjenta do odpowiednich aplikacji.
Również cechami CardioChek Plus są:
Wyniki już po 90 sekundach
Jednoczesne mierzenie poziomu lipidów i glukozy
Duży wyświetlacz oraz łatwa obsługa dwoma przyciskami
Kompatybilny z paskami przeznaczonymi do wcześniejszych wersji
Posiada pamięć na którą można zapisać wyniki badań
W zestawie jest dedykowana drukarka wyników testów. Łatwa w obsłudze i szybka, umożliwia wykonanie fizycznej
(papierowej) kopi rezultatów testu lub wykonanie kopi z pamięci urządzenia. Dziki temu wyniki można przekazać pacjentowi
lub załączyć do dokumentów.
Przy pomocy analizatora można szybko uzyskać wyniki:
pomiar
pomiar
pomiar
pomiar
pomiar
pomiar

całkowity cholesterolu (TC)
cholesterolu HDL
cholesterolu LDL wyliczony lub zbadany bezpośrednio
trójglicerydów
kreatyniny
glukozy

Panel CardioChek
Przy użyciu Paneli CardioChek operator uzyskuje wyniki kilku parametrów bio-chemicznych z pojedynczej procedury i jednej
próbki:
Panel CardioChek Lipidowo-glukozowy - opakowanie 15 testów - glukoza (GLU), cholesterol całkowity (TC), cholesterol
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(HDL), trójglicerydy (TG), cholesterol (LDL), stosunek TC/ HDL.
Panel CardioChek Lipidowy - opakowanie 15 testów - cholesterol całkowity (TC), cholesterol (HDL), trójglicerydy (TG),
cholesterol (LDL), stosunek TC/ HDL.
Panel CardioChek Kardiologiczny (CHOL+HDL+GLU) - opakowanie 15 testów - cholesterol całkowity (TC), glukoza
(GLU) , cholesterol (HDL), stosunek TC/ HDL.
Panel CardioChek Metaboliczny (HDL+TG+GLU) - opakowanie 15 testów - cholesterol (HDL), trójglicerydy (TG), glukoza
(GLU).
Panel CardioChek Naczyniowy (CHOL+HDL) - opakowanie 25 testów - całkowity cholesterol (TC), cholesterol (HDL).
Panel CardioChek Diabetologiczny (CHOL+GLU) - opakowanie 25 testów - cholesterol całkowity (TC), glukoza (GLU).

Testy CardioChek
Dostępne są również paski do pojedynczych pomiarów morfologi krwi.

Testy cholesterolu całkowitego:Paski PTS Panels Cholesterol opakowanie 25 szt. , PTS Panels Cholesterol
opakowanie 3 szt.
Testy cholesterolu HDL: Paski PTS Panels HDL Cholesterol opakowanie 25 szt. , Paski PTS Panels HDL Cholesterol
opakowanie 3 szt.
Testy trójglicerydy:Paski PTS Panels Trójglicerydy opakowanie 25 szt. , PTS Panels Trójglicerydy opakowanie 3 szt.
Testy do Glukozy:Paski PTS Panels Glukoza opakowanie 25 szt.
Specyfikacja:
Wymiary:
Szerokość: 8,13 cm
Długość: 15,24 cm
Wysokość: 3,8 cm
Waga: 156 g (bez baterii)
Pamięć: 50 testów chemicznych, 10 testów kontrolnych

Ponadto urządzenie spełnia normy NCEP dla dokładności, oraz posiada certyfikaty CE oraz CRMLN.
Cechy drukarki:
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Kompaktowy wygląd pozwala oszczędzić miejsce na biurku.
Technologia bezpośredniego druku termicznego eliminuje koszty tuszu, taśmy barwiącej i tonera.
Wysoka szybkość, wysoka rozdzielczość druku 300 DPI.
Automatyczny system przesuwania etykiet – łatwy w obsłudze.
Charakterystyka drukarki:
Szerokość etykiety: 58 mm
Rozdzielczość 300 DPI
Szybkość druku: 2 - 3 sek. na jedną etykietę
Połączenie: Za pomocą przewodu USB i RS-232
Zasilanie: Od 11,4 V do 12,6 V DC
Wymiary: 157,9 mm wysokości; 117 mm szerokości; 160,9 mm długości
Waga: 490 gramów
Zawartość opakowania:
Glukometr CardioChek Plus + instrukcja PL,En
Czarny futerał ochronny,
2 x bateria AAA, na około 300 badań,
1 x drukarka termiczna dedykowana do urządzenia CardioChek
1 x Zasilacz do drukarki.
1 x Rolka do drukarki
1 x Przewód komunikacyjny
Opcje dodatkowe:
Pipety, które samoistnie zasysają krew.
Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.
Test kontrolny Multi - Chemistry Controls (GLU, TC, TG, CK): High/Low
Test kontrolny - HDL Cholesterol Controls (High/Low)
ChekMate - System kontroli jakości
PTS Connect - adapter Bluetooth
Drukarka termiczna
Etykiety do drukarki
CardioChek Link - oprogramowanie do PC do zarządzania wynikami + przewód USB /Oprogramowanie działa na
systemach: Windows Vista (32 i 64 -bitowy); Windows 7 (32 i 64 -bitowy); Windows 8; 8.1 (32 i 64 -bitowy); Windows
10 (32 i 64 -bitowy).
CardioChek HRA - oprogramowanie do PC do oceny wieku serca + przewód USB /Oprogramowanie działa na
systemach: Windows Vista (32 i 64 -bitowy); Windows 7 (32 i 64 -bitowy); Windows 8; 8.1 (32 i 64 -bitowy); Windows
10 (32 i 64 -bitowy).
CardioChek pomiar cholesterolu HDL

Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki
in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").
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