
VETSCAN HM5

Analizator hematologiczny

Kompleksowa analiza hematologiczna  
z różnicowaniem 5-częściowym
VETSCAN® HM5 jest w pełni zautomatyzowanym licznikiem krwinek z 5-częścio-
wym różnicowaniem, który umożliwia uzyskanie w ciągu kilku minut wyników pełnej, 
obejmującej 22 parametry, morfologii krwi (CBC) oraz histogramów krwinek.  
Jego szerokie możliwości, łatwość obsługi i minimalne potrzeby w zakresie konser-
wacji sprawiają, że HM5 jest idealnym systemem hematologicznym dla lecznic i klinik 
weterynaryjnych oraz laboratoriów badawczych.
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Trzy proste kroki, do uzyskania wyników w kilka minut

Wprowadź informacje Umieść próbkę Odczytaj wyniki
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WBC
Wykres liniowy (WBC)
y = 1,1074x+ 0,9073
R2 = 0,8889
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NEU
Wykres liniowy (NEU)
y = 1,0302x+ 1,6343
R2 = 0,942
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Udowodniona dokładność badania CBC

Rysunki 1a, 1b i 1c ukazują, jak wysoką dokładność wykazał analizator HM5 w zliczaniu leukocytów 
(WBC), limfocytów (LYM) i eozynofili (EOS) w próbkach krwi psa. Ponadto, za pomocą HM5, otrzy-
mano bardzo dokładne wyniki u wszystkich trzech badanych gatunków (kot, pies, koń). Współrzędne 
każdego punktu na rysunku to średnia wyników uzyskanych w dwóch kolejnych cyklach pracy HM5 
oraz wynik jednego badania wykonanego na analizatorze Advia (używanym w laboratoriach analitycz-
nych). Wykresy wskazują, że wyniki otrzymane przy użyciu HM5 wyjątkowo dobrze pasują do wyników 
uzyskanych za pomocą urządzeń stosowanych w laboratoriach analitycznych.    

Rysunek 1a
Badanie WBC psa

Rysunek 1b
Badanie LYM psa

Rysunek 1c
Badanie EOS psa

Dokładność i precyzja – szybko i łatwo
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Rysunek 2
Wysoka precyzja wyników badania próbek krwi psiej za pomocą analizatora HM5.
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Jakość, na której możesz polegać

Ponadto, odtwarzalność z pomiaru na pomiar jest imponująca. Po naniesieniu na wykres wyników 
dwukrotnych badań próbek świeżo pobranej krwi psiej, okazuje się, że wyniki uzyskane dla obu 
replikatów są prawie identyczne we wszystkich przypadkach. Rysunek 2 przedstawia zależność wyników 
badania WBC dla replikatu 1 (oś X) i replikatu 2 (oś Y). Ten reprezentatywny wykres ukazuje bardzo 
dobrą korelację wyników dla obu replikatów, co wskazuje na bardzo wysoką odtwarzalność.     

Analizator HM5 zapewnia odtwarzalność pomiarów w badaniach jednodniowych, 
jednoprzyrządowych i wieloośrodkowych, przeprowadzanych przez wielu 
operatorów. Niezależnie od tego, czy badania wykonywane są przez różnych 
użytkowników, czy na różnych urządzeniach, wyniki uzyskane za pomocą analizatora 
HM5 charakteryzują się odtwarzalnością, na której można polegać.

Poniższa tabela ukazuje całkowitą zmienność wyników, jaką stwierdzono, kiedy jedną próbkę kontrolną 
badano 10 razy przez pięć dni na tym samym analizatorze. Wszystkie wartości współczynnika CV są 
bardzo małe – są to jedne z najniższych wartości zmienności, jakie występują na rynku przyrządów do 
hematologii weterynaryjnej. Wszystkie próbki badano przy zastosowaniu normalnego poziomu kontroli.

Niska zmienność (% CV) w badaniach CBC, przeprowadzonych za pomocą HM5, z wielodniową, 
wieloprzyrządową precyzją

Parametr

% CV 1,89

WBC

1,87

NEU

3,44

LYM

1,32

EOS

1,36

HGB

2,44

RBC
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Zalety diagnostyki w praktyce weterynaryjnej

Właściwości Korzyści

5-częściowe różnicowanie leukocytów: limfocyty,  
monocyty i granulocyty (EOS, BAS i NEO)

Uzyskiwanie wyników pełnej morfologii krwi, w tym 
wyników bezpośredniego pomiaru eozynofili

Oznaczanie 24 parametrów, w tym bezpośredni pomiar 
liczby i odsetka eozynofili

Możliwość wykonania badania CBC na miejscu, na-
wet u pacjentów z alergią lub chorobą pasożytniczą

Objętość próbki: 25-50 µl Wielkość próbki ułatwia diagnostykę małych  
lub młodych zwierząt

3-4 minuty oczekiwania na wyniki Bardzo szybki przebieg badania – badanie do 20 
próbek na godzinę w trybie 5-częściowego  
różnicowania

Możliwy tryb bez rozcieńczania w przypadku  
trudnych próbek

Dokładność wyników nawet dla próbek nierozcień-
czonych lub o małej objętości

Przechowywanie 5000 rekordów w bazie danych Łatwy dostęp do bazy danych i tworzenie kopii 
zapasowej

Odczynniki ekologiczne, nie zawierają cyjanków Komfort użycia odczynników

Porty USB i Ethernet Łatwe instalowanie aktualizacji oprogramowania  
i archiwizowanie danych

Rozwiązania pasujące do systemu informatycznego  
stosowanego przez lecznicę

Łatwe połączenie z popularnymi systemami  
do zarządzania praktyką

Nowoczesny, zintegrowany system samoczyszczenia Pełna automatyka. Minimalna konserwacja,  
ułatwiona przez system przypomnień  
i wyświetlanie wskazówki krok po kroku

Analizator przeznaczony do badania płynu z jamy  
otrzewnej i mazi stawowej

Możliwa ocena płynów i monitorowanie przebiegu 
leczenia (np. stanu zapalnego, infekcji lub przypad-
ków onkologicznych)

Funkcja trendu wyników badań Wyświetlane wykresy zmian liczby krwinek w krwi 
pacjenta z czasem ułatwiają określenie trendów,  
jaki wykazują wyniki
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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.


