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Link do produktu: https://redmed.pl/aparat-inr-coaguchek-inrange-monitor-ptinr-p-1059.html

Aparat INR CoaguChek INRange monitor PT/INR
Cena

2 673,00 zł

Cena poprzednia

3 000,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Roche

Opis produktu
System CoaguChek® INRange jest najwyższej klasy, przenośnym analizatorem, umożliwiającym monitorowanie czasu
protrombinowego (PT/INR) u pacjentów stosujących doustną terapię przeciwkrzepliwą. Regularna i samodzielna kontrola
wskaźnika INR (International Normalized Ratio) z małej kropli krwi włośniczkowej.
CoaguChek® INRange jest małym, precyzyjnym i dokładnym urządzeniem, a jego obsługa jest przyjazna dla każdego
użytkownika. Może być stosowany przez pacjenta do regularnej samokontroli, ale też, ze względu na krótki czas badania,
przez personel medyczny lub lekarzy, w tracie wizyty.
System CoaguChek® INRange jest następcą dobrze znanych na całym świecie systemów CoaguChek® i CoaguChek® S oraz
CoaguChek® XS. Zawiera wiele nowych rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo i umożliwiających otrzymanie
wyniku PT/INR szybciej, monitorowanie wyników w czasie oraz umożliwiających sprawna komunikację urządzenia z
komputerem lub urządzeniami mobilnymi.
Systematyczna kontrola INR poprawia jakość i bezpieczeństwo życia poprzez długotrwałe utrzymanie wartości
terapeutycznych. Samokontrola leczenia przeciwkrzepliwego zmniejsza ryzyko ciężkich powikłań, ponieważ pacjenci bardziej
angażują się we własną opiekę i przez dłuższy czas utrzymują pożądany zakres.
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Najważniejsze funkcje CoaguChek® INRange
Raportowanie trendów wyników
Analizator CoaguChek® INRange poinformuje pacjenta, jeśli ostatni wynik jest wyższy lub niższy od poprzedniego, aby pomóc
w zrozumieniu trendów.
Zakres docelowy
Po ustawieniu pożądanych zakresów w urządzeniu INRange, pacjent zostanie wyraźnie poinformowany o wynikach nie
mieszczących się w swoim zakresie.
Łączność Bluetooth lub USB
Możliwość połączenia urządzenia za pomocą Bluetooth lub USB, aby szybko i łatwo wysłać wyniki do personelu medycznego.
Komentowanie
Pacjent może wprowadzić do 6 komentarzy z każdym wynikiem, aby pomóc im zapamiętać wcześniejsze działania, które
mogły mieć wpływ na wynik.
Kolorowy wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz sprawia, że ważne informacje, takie jak wyniki oznaczone kolorami, są zauważalne, dzięki czemu są
łatwe do odczytania i zrozumienia. Prosty interfejs użytkownika posługujący się ikonami graficznymi,
Przypomnienia i pomoc na ekranie
Można ustawiać i konfigurować przypomnienia ważnych wydarzeń, takie jak czas na przeprowadzenia samokontroli,
zażywanie leków lub wizytę u lekarza.
Pomoc na ekranie zapewnia wskazówki tekstowe w trakcie całej procedury wykonywania testu.

Pozostałe cechy systemu CoaguChek® INRange:
Analiza odbywa się za pośrednictwem jednorazowych pasków testowych, których rolą jest pomiar krzepliwości krwi w
taki sposób aby nie zanieczyścić urządzenia, a co za tym idzie, utrzymać wysoką wiarygodność wyników.
Precyzyjny wynik PT/INR w ciągu niespełna 1 minuty, do badania wystarcza tylko jedna kropla krwi kapilarnej (8 µl)
pobrana z opuszki palca, nie ma potrzeby nakłuwania żyły.
Wbudowana kontrola jakości (OBIS), zapewniająca automatyczną kontrolę wszystkich części systemu oraz kontrolę
paska przy każdym pomiarze, dzięki czemu samokontrola przy użyciu jednego urządzenia umożliwia uzyskanie
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wiarygodnych i powtarzalnych wyników.
ISI 1,0 gwarantowana precyzja z referencyjnymi wynikami laboratoryjnymi.
Łatwość aplikacji krwi dzięki specjalnej konstrukcji testów (możliwość nałożenia kropli krwi z góry lub z boku).
Testy przechowywane w temperaturze pokojowej.
Duży kolorowy ekran LCD oraz przyciski funkcyjne włączania/pamięci, powrotu do poprzedniego ekranu oraz
nawigowania góra/dół.

Pomiar PT/INR w czterech prostych krokach:

Wybrane dane techniczne CoaguChek® INRange:
zakres pomiarowy: %Q: 5 – 120; SEC: 9.6 – 96; INR: 0.8 – 8.0
automatyczne włączanie poprzez włożenie paska,
kodowanie pasków za pomocą chipu,
pamięć 400 wyników z datą i godziną pomiaru,
pamięć jest trwała nawet, gdy baterie się rozładują lub zostaną usunięte,
możliwość bezprzewodowego przesyłania danych do komputera za pomocą funkcji bluetooth lub portu USB,
możliwość ustawienia indywidualnych zakresów terapeutycznych,
możliwość obserwacji trendu wyników w okresie do 180 dni
sygnalizacja wyników poniżej lub powyżej zakresu terapeutycznego
Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro
Zestaw CoaguChek® INRange składa się z następujących elementów:
Analizator CoaguChek® INRange
Urządzenie nakłuwające typu pen
Nakłuwacze
Pokrowiec
Instrukcja obsługi
Krótki przewodnik referencyjny
Kabel USB
4 x baterie AAA
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