
офіційний сертифікований
сервіс-партнер Sysmex
в Україні

Відмінні експлуатаційні якості аналізаторів

спрощують щоденну роботу лабораторії

Повна автоматизація аналітичної процедури

з мінімальною витратою реагентів і кювет

Спеціальний режим тестування з автоматичним 

контролем паралельності прямих зразків

калібратора: висока точність результатів

Бездоганна японська якість.
Довговічність і надійність.

Об'єм зразка
від 5 мкл

Cенсорний
кольоровий
екран

Функція
охолодження
реагентів

Aвтоматизований 
аналізатор гемостазу  

CA-620/660
до 60
тестів на 
годину

Пам’ять
3 000 зразків

Вбудований
сканер
штрих-кодів

Вбудований
принтер

Компактний
розмір

Автоматизована ідентифікація зразків
без необхідності їхнього групування зменшує час, 
необхідний для проведення тестів

Мінімальні вимоги

до обслуговування

Виділений інтерфейс для 

онлайн-сервісів Sysmex



Продуктивність

Об’єм зразка

Тримач реагентів 13 позицій, 4 з яких з функцією охолодження (10°С), 3 — для розріджувачів, буферів або миючих реагентів

Кількість зразків Одночасно 10 зразків + 1 позиція для термінового зразка

Кількість
вимірювальних
каналів
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Пам’ять Результати 3000 зразків з кривими реакції

Контроль якості Х-контроль, Леві-Дженінгс

Живлення 100–240 В, 50/60 Гц

Розміри (ДхШхВ) 566 x 490 x 490 мм

Вага ≈ 42 кг

До 60 тестів/год

Компактний автоматизований 
аналізатор гемостазу CA-620/660
достовірний і надійний аналіз гемостазу

Інформація призначена для медичних установ та 
лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, 
конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Методи
дослідження

(досліджувані
параметри)

Клотинговий (ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, фактори зовнішнього шляху згортання (II, V, VII, X), фактори
внутрішнього шляху згортання (VIII, IX, XI, XII), протеїн С, вовчакові антикоагулянти, батроксобіновий час)

Хромогенний (антитромбін III, плазміноген, α2-антиплазмін, протеїн С)

Імунотурбідиметричний (D-димер, активність фактора Віллебранда)
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Функція
автоматичного
розведення

Для точного вимірювання аномального рівня фібриногену або D-димеру

Від 5 до 50 мкл залежно від досліджуваного параметра

Введення устаткування
в експлуатацію, гарантійний 
ремонт і постгарантійне 
обслуговування

Повний супровід користувачів:
навчання роботі на обладнанні, 
консультаційна і технічна
підтримка, документальний супровід

Оперативне реагування 
щодо поточних проблем, 
ліцензована технічна 
підтримка

+38 044 594 55 00
http://labvita.com.ua

TОВ «Лабвіта» 
Україна, 03148, м. Київ,
вул. Сім’ї Сосніних, б. 7Д 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Детальніше
про пристрій

CA-660CA-620


