
офіційний сертифікований
сервіс-партнер Sysmex
в Україні

Новий погляд на загальний аналіз сечі —
комбінація простоти використання і сучасних технологій 

Cенсорний
кольоровий
екран

Можливість
візуальної 
оцінки

Напівавтоматичний аналізатор
фізико-хімічних властивостей сечі

UC-1000

Модульна концепція:
UС-частина UN-серії

Результат 

за <1 хв

Продуктивність:
480 зразків
на годину

Компактний
розмір

Простота використання в 2 кроки: 
занурив смужку в зразок, поклав смужку 
на конвеєр приладу

Конвеєрна подача смужок 
забезпечує безперервне 
завантаження

Розширені діагностичні можливості 
смужкового аналізу сечі:

Гематурія, можливість диференціювати 
преренальну гематурію (гемоглобінурія, 
міоглобінурія) та ренальну гематурію 
(еритроцитурія)

Протеінурія, можливість оцінки протеїнурії/ 
альбумінурії без необхідності збору добової 
сечі, відносні білок/креатинін, відношення 
альбумін/креатинін

Запальні захворювання сечовивідного
тракту

Експлуатація:

Гнучкість експлуатації: два типи смужок – 
зі стандартним (UC-10S) та розширеним 
переліком тестів (UC-12S).

Тест-смужки універсальні: можливість як 
приладової, за допомогою UC-1000, так і 
візуальної, без приладу, оцінки результату.

Прилад та реагенти ідеальні для досліджень 
на місці надання допомоги (РОСТ-аналіз).

Гігієнічність процедури з простою й 
ефективною процедурою очищення



Метод
вимірювання

Вдосконалений метод
відбивної фотометрії
у комбінації з технологією
CMOS-матриці

Контроль якості Дворівневий контрольний
матеріал UC-control (H/L)
2 x 3 x 10 мл

Розміри (ДхШхВ) 760 x 690 x 540 мм

Вага 85 кг

Напівавтоматичний аналізатор UC-1000
Фокус на основні клінічні завдання загального аналізу сечі

Комбінація сучасних технологій та якісних реагентів

Можливість легкої інтеграції до UN-комплексу Sysmex

за допомогою програмного забезпечення U-WAM

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

MEDITAPE
UC-12S

Вимірювані
показники

Діапазон 
вимірювання

pH 5–9

Глюкоза 50–2000 мг/дл

Білок 15–1000 мг/дл

Еритроцити, 
гемоглобін

10–250 клітин/мкл, 
0,03–0,75 мг/дл

Уробіліноген 2–12 мг/дл

Кетони 10–80 мг/дл

Білірубін 0,5–2 мг/дл

Нітрити 0,1–0,3 мг/дл

Лейкоцити 25–500 клітин/мкл

Питома вага 1,000–1,030

Креатинін 10–300 мг/дл

Альбумін 10–150 мг/л

Білок /
креатинін

Альбумін /
креатинін

MEDITAPE
UC-10S

2
види 

тест-смужок

MEDITAPE

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


