
RAPIDPoint® 500e – analizator do gazometrii krwi z technologią Integri-sense™ 

Wiarygodne, mające zastosowanie kliniczne wyniki w 60 sekund 
Seria kompleksowych testów funkcjonalnych analizatora oraz procedur flagowania zaprojektowanych tak, aby zapewnić dokładne wyniki badań.

Technologia 
bezobsługowych 
kartridżów

Kontrole jakości 
analitycznej 
przed, w trakcie 
i po oznaczeniu 
każdej próbki

60
Wyniki w ciągu

60 sekund

Przepływ pracy
Zmniejsza obciążenie personelu

Kontrole gotowości
do pracy

Wiarygodność
Wiarygodne, mające zastosowanie kliniczne wyniki

24-minutowy czas inicjalizacji kartridża
Nowy moduł czujnika, komora CO-oksymetrii 
oraz sonda do pobierania próbek z każdym 
nowym kartridżem.

24
Minutes

Wyniki w ciągu 60 sekund
Gotowe, mające zastosowanie kliniczne 
wyniki uzyskiwane w ciągu 60 sekund.

Zaawansowane zarządzanie próbkami 
Konstrukcja portu próbek ułatwia podanie 
próbek, zapewniając maksymalny czas 
bezawaryjnego działania.

Automatyzacja
Analizator jest zawsze gotowy

Kontrole temperatury
Próbka jest utrzymywana 
w temperaturze zbliżonej do temperatury 
ludzkiego ciała (37°C).

37ºC

Wykrywanie skrzepów
Integralność próbek pacjentów jest stale 
monitorowana pod kątem obecności 
skrzepów. Sekwencja usuwania skrzepów 
jest uruchamiana automatycznie 
w celu ochrony czujników.

Wykrywanie pęcherzyków powietrza
Integralność próbek pacjentów jest stale 
monitorowana pod kątem obecności 
pęcherzyków powietrza.

Co-oksymetria
Pomaga w ocenie stanu natlenienia 
organizmu pacjenta.

Automatyczna kontrola jakości
Trzy poziomy niezależnej automatycznej kontroli jakości 
obejmują zakresy istotne pod względem klinicznym.

Automatyczne kalibracje
Rutynowe kalibracje dla każdego parametru 
analitycznego bez udziału operatora.

Sprawdzanie algorytmów systemu
Dzięki zaawansowanym algorytmom oprogramowania 
analizator jest gotowy do generowania rzetelnych 
i klinicznie istotnych wyników badań.
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Integri-sense, RAPIDPoint oraz wszystkie znaki powiązane 
są znakami towarowymi Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
lub jej spółek stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki 
towarowe oraz marki są własnością ich odnośnych właścicieli. 

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może być 
różna w zależności od lokalnych wymogów regulacyjnych. 
Informacje o dostępności produktów można uzyskać, 
kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
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