
офіційний сертифікований
сервіс-партнер Sysmex
в Україні

Переваги первинних
пробірок:

Після центрифуги —
одразу до аналізатора

Функція проколювання 
кришки виключає 
безпосередній контакт
з біоматеріалом

Незмінні точність 
і надійність:

Автоматичний підбір 
оптимальної довжини хвилі 
згідно з характеристиками 
зразка

Багаторівнева система 
контролю якості

Підвищена зручність 
використання

Заміна або додавання 
реагентів без перерви 
поточного вимірювання 
якості

Повна відстежуваність
Журнал операцій і результатів

ЛЕГКА ІНТЕГРАЦІЯ ДО МЕРЕЖІ ЛАБОРАТОРІЇ

Бездоганна японська якість.
Довговічність і надійність.

Об'єм зразка
від 5 мкл

Cенсорний
кольоровий
екран

Режим
автоматичного
пробудження 

Попередня
аналітична
перевірка

Функція
охолодження
реагентів

Автоматичний
аналізатор гемостазу  

CS-1600

ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
КАНАЛІВ8АНАЛІТИЧНІ

МЕТОДИ

до120
тестів на 
годину

>60
параметрів
гемостазу

МУЛЬТИХВИЛЬОВА 
ТЕХНОЛОГІЯ
4 довжин хвиль

3

Пам’ять
3 000 зразків



 

Методи дослідження Досліджувані параметри

405, 660, 800 нм

Хромогенний 405 нм

575, 800 нм

Продуктивність

Об’єм зразка

Тримач реагентів 33 позиції, 28 з яких з функцією охолодження (15 °С)

Кількість зразків Одночасно 50 зразків + 5 позицій для термінових зразків

Ємність Одночасне завантаження 300 кювет з автоматичною подачею

 За допомогою пробозабірника з автоматичним визначенням рівня рідини у пробірці

Пам’ять Результати 3000 зразків з кривими реакції

Контроль якості Х-контроль, Леві-Дженінгс, моніторинг правил Вестгарда

Живлення 100–240 В, 50/60 Гц, 680 ВА максимум

Розміри (ДхШхВ) 760 x 690 x 540 мм

Вага 85 кг

Мультихвильова
система
одночасного
сканування
зразка через
8 аналітичних
каналів

5 мкл — фактори зовнішнього і внутрішнього шляхів згортання; 10 мкл — фібриноген;
15 мкл — протеїн С, D-димер, антиген і активність фактора Віллебранда;
16 мкл — ривароксабан; 21 мкл — АТIII, вільний протеїн S, α2-антиплазмін, плазміноген;
40 мкл — дабігатран; 50 мкл — ПЧ, АЧТЧ; 100 мкл — ТЧ

ПЧ: 120 тестів/год. ПЧ + АЧТЧ: 110 тестів/год. ПЧ + АЧТЧ + фібриноген + D-димер: 70 тестів/год.

Автоматичний аналізатор
гемостазу CS-1600
висока клінічна ефективність досліджень гемостазу завдяки 

найширшому спектру тестів і гнучкості аналітичної системи

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

Антитромбін III, плазміноген, α2-антиплазмін, протеїн С,
фактор VIII, гепарин, ривароксабан, C1-інгібітор

D-димер, антиген і активність фактора Віллебранда,
вільний протеїн S, продукти деградації фібрину

Довжина хвилі

Клотинговий

Імунотурбіди-
метричний

Аспірація
зразків і реагентів

Детальніше
про пристрій

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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 


