
VETSCAN SA

Analizator osadu moczu

To tutaj jest przyszłość badań moczu
Analizator SA, odznaczający się wysoką wydajnością, umożliwia lekarzom weterynarii 
wykonywanie badań mikroskopowych moczu w praktyce weterynaryjnej i otrzymy-
wanie wyników spójnych, wiarygodnych i dokładnych. Uzyskiwane obrazy osadu mo-
czu w wysokiej rozdzielczości i zdolność klasyfikowania elementów moczu zapewniają 
usprawnienie pracy laboratorium, jego lepszą wydajność i precyzję pomiarów.  
Dzięki funkcji automatycznej konserwacji, VetScan SA działa bezproblemowo  
i z niezmienną wydajnością – 24 h/7.
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11 klasyfikowanych elementów moczu

Dokładność i precyzja – szybko i łatwo

Krwinki

Erytrocyty
Leukocyty

Bakterie

Pałeczki
Ziarniaki

Nabłonki

Nabłonki płaskie
Nabłonki innego typu

Wałeczki

Wałeczki szkliste
Wałeczki innego typu

Kryształy

Kryształy szczawianu wapnia
Kryształy struwitowe
Kryształy niesklasyfikowane

Przykładowe obrazy

Krwinki czerwoneKryształ 
szczawianu 

wapnia

Komórka 
nabłonka



VETSCAN SA

Właściwości Korzyści

Proste i szybkie badanie Intuicyjny interfejs i konstrukcja analizatora sprawiają,  
że to urządzenie zapewnia wysoką wydajność badań moczu  
i jest doskonałą opcją dla personelu i kliniki

Łatwa obsługa Automatyczne przygotowanie każdej próbki moczu,  
bez potrzeby jej pipetowania i rozcieńczania

Niewielkie potrzeby konserwacyjne Minimalna i automatyczna konserwacja to oszczędność czasu  
i mniej problemów dla personelu

Jakość laboratorium referencyjnego Stosowanie próbek bez odwirowywania zmniejsza błędy,  
jakimi obarczone są wyniki analizy osadu

Wysoka jakość obrazowania Dzięki wbudowanemu mikroskopowi o wysokiej rozdzielczości  
i kamerze CCD, analizator zapewnia uzyskiwanie za każdym 
razem wyjątkowo wyraźnych obrazów

Łączne wyniki Kompletne sprawozdanie z badań moczu zawiera wyniki 
uzyskane za pomocą VetScan UA oraz obrazy zarejestrowane 
przez analizator SA

Nowoczesna technologia Automatyczne uzyskiwanie i zapisywanie obrazów po 
przepływie wiązki światła przez kwarcową kuwetę oraz 
klasyfikowanie składników osadu moczu w 11 kategoriach

Dokładność uzyskiwana na miejscu Badanie próbki w praktyce weterynaryjnej zapobiega 
uzyskaniu błędnych wyników, których przyczyną jest czas 
transportu próbki do laboratorium zewnętrznego

Szczegółowe rozpoznanie Analizator dokładnie identyfikuje: krwinki czerwone, krwinki 
białe, kryształy, bakterie, wałeczki i komórki nabłonka

Zalety diagnostyki w praktyce weterynaryjnej
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Łączne sprawozdanie z badań moczu

Kompletne sprawozdanie z badań moczu zawiera 
wyniki uzyskane za pomocą VETSCAN UA oraz obrazy 
zarejestrowane przez VETSCAN SA

Informacje dotyczące lecznicy  

Dane pacjenta i lekarza

Właściwości fizyczne próbki  
i ciężar właściwy

Wyniki z VETSCAN SA

Współczynnik rozcieńczenia

Ostrzeżenie z VETSCAN SA

Obrazy z VETSCAN SA

Data i godzina wydruku sprawozdania

 
Wyniki z VETSCAN UA 
(w przyszłej wersji oprogramowania)

Wydruk z VETSCAN SA



38 VETSCAN

Innowacje weterynaryjne dopasowane do każdej praktyki

Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Zoetis Services LLC lub podmiotu z nią powiązanego,  
lub licencjodawcy, o ile nie podano inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Data przygotowania materiału: lipiec 2019.


