Analizator szybkich testów

Innowacyjne podejście do testów wykonywanych w praktyce weterynaryjnej – bezpośredni
dostęp z Twojego urządzenia mobilnego.
VETSCAN VUE wykorzystuje technologię Wi-Fi, aby umożliwić automatyczną analizę szybkich testów w praktyce weterynaryjnej. Mówiąc prościej, możesz wykonać
szybki test VETSCAN w zwykły sposób albo użyć analizatora VetScan VUE
do skanowania, interpretowania i przesyłania wyników.

VETSCAN VUE

Niezawodne wsparcie dla całego personelu

Prosta operacja

Szybki skan
Jeśli wykonujesz kilka testów u pacjenta, skorzystaj
z trybu Quick Scan, aby
w ciągu kilku sekund zeskanować wyniki dodatkowych
testów, bez konieczności
wielokrotnego wchodzenia
do panelu informacji
o pacjencie. Tryb Quick
Scan doskonale sprawdza
się przy wykonaniu
całej gamy szybkich
testów VetScan oraz
w okresach intensywnej
pracy lecznicy.

Skan
w normalnym czasie
W trybie Timed Scan
urządzenie VUE wykonuje
pracę za Ciebie. Po prostu
wykonaj test, włóż kasetę
do analizatora i pozwól
VUE ze zintegrowanym
timerem na dokonanie automatycznej interpretacji.
Po 10 minutach otrzymasz
wiadomość na swoje
urządzenie mobilne
z wynikami testu.

Przy napiętym grafiku wizyt i intensywnej pracy Twojej lecznicy, ważne staje się
posiadanie sprzętu laboratoryjnego, który ułatwi pracę całemu personelowi.
Umożliwia to VUE, dzięki zintegrowanemu timerowi i funkcjom
automatycznego odczytu.
VETSCAN VUE

Zalety diagnostyki
w praktyce weterynaryjnej
Właściwości

Korzyści

Platforma oparta na aplikacji

Można obsługiwać VUE z mobilnych urządzeń z systemem
operacyjnym iOS lub Android

Automatyczna interpretacja
wyników testu

Uzyskuje się wyniki dokładne, odtwarzalne i zgodne
z odczytami, bez obciążenia błędem subiektywnej oceny
operatora

Zintegrowany timer

Szybki test jest za każdym razem skanowany w przewidzianym
czasie, więc nigdy nie przeoczysz wyświetlania wyniku

Elastyczność

Wszystkie szybkie testy VetScan, pojedyncze i kombinowane,
można skanować w dwojaki sposób, a wybór trybu skanowania
zależy od potrzeb lecznicy

Urządzenie niewymagające
konserwacji

Innowacyjna konstrukcja eliminuje potrzebę jakiejkolwiek
czasochłonnej konserwacji

Małe gabaryty

Niewielkie rozmiary sprawiają, że VUE jest nieinwazyjnym
uzupełnieniem stanowiska laboratoryjnego w każdej lecznicy

Łączność

Przy dostępie do sieci Wi-Fi, VUE może wysyłać e-maile
z wynikami do pacjenta i lecznicy

VETSCAN VUE

Szybki test VETSCAN cPL
współpracuje z VETSCAN VUE,
aby na miejscu dostarczyć wyniki
badań trzustki

Odczyt na

cPL

Szybki test

Odczyt wyniku
po 10 minutach
na VETSCAN VUE

Szybki test VETSCAN Canine Pancreatic Lipase (cPL) jest testem
immunologicznym o wysokiej czułości i swoistości do półilościowego
oznaczania poziomu lipazy trzustkowej w surowicy lub osoczu psa.

Instrukcja wykonania testu

Umieść 1 kroplę surowicy
lub osocza w studzience
na próbkę.

Dodaj do studzienki
3 krople buforu testowego.

Umieść kasetę w VUE.
W aplikacji VUE włącz tryb
skanowania Timed Scan.
Po zakończeniu działania
timera sprawdź wynik liczbowy
na wyświetlaczu urządzenia
mobilnego.

VETSCAN VUE

Innowacje weterynaryjne dopasowane do każdej praktyki
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