
Οι αναλυτές του κτηνιατρικού εργαστηρίου IDEXX VetLab® Suite 
 

IDEXX Catalyst One™ [βιοχημικός αναλυτής, αναλυτής ηλεκτρολυτών, ολικού Τ4, χολικών οξέων        
                                  φαινοβαρβιτάλης και CRP (C-αντιδρώσας πρωτεΐνης)]  

 

και 
 

IDEXX Catalyst Dx™ [βιοχημικός αναλυτής, αναλυτής ηλεκτρολυτών, ολικού Τ4, χολικών οξέων        
                                  φαινοβαρβιτάλης και CRP (C-αντιδρώσας πρωτεΐνης)]  

 

Η κορυφαία πρόταση της εταιρίας όσον αφορά το βιοχημικό αναλυτή, ονομάζεται IDEXX 
Catalyst One™ (πρόκειται για βιοχημικό αναλυτή, αναλυτή ηλεκτρολυτών, αναλυτή μέτρησης του 
ολικού Τ4, χολικών οξέων και φαινοβαρβιτάλης). Πρόσφατα, μία επιπλέον παράμετρος προστέθηκε 
σ’ αυτές που εξετάζονται από τους εν λόγω αναλυτές: η CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη). 
Διατίθεται επίσης και ο αναλυτής IDEXX Catalyst Dx™, ο οποίος διαφέρει από τον Catalyst One™ 
στο ότι μπορεί να εξετάσει δύο (2) δείγματα αίματος ταυτόχρονα. 
 
 

 
 

IDEXX Catalyst One™ IDEXX Catalyst Dx™ 

 
 
 

IDEXX Catalyst One™  

Chemistry, Electrolytes, Τ4 & Bile Acids Analyzer 
Βιοχημικός αναλυτής, αναλυτής μέτρησης ηλεκτρολυτών, ολικού Τ4, 

χολικών οξέων, φαινοβαρβιτάλης και CRP. 
 

 

Απογειώστε την αποδοτικότητα του εργαστηρίου σας 
Μοναδικά γρήγορος κι αξιόπιστος, σας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας 
επαναστατικής σειράς εξετάσεων, που αποτελεί καινοτομία στο χώρο της κτηνιατρικής πράξης. 
 

 

 
 



Γενικά 
 

Απαντήσεις αναφορικά με την κατάσταση του κατοικιδίου σε πραγματικό χρόνο, δυνατότητα 
πραγματοποίησης  προχειρουργικών εξετάσεων αλλά και διαφόρων προφίλ ελέγχου της υγείας 
ηλικιωμένων ασθενών, άρρωστων ζώων, περιοδικών ελέγχων σε επισκέψεις ρουτίνας κ.ά. 
 

Πραγματοποιείστε τις εξετάσεις που επιθυμείτε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία. Στη διάθεσή 

σας υπάρχουν 32 διαφορετικές παράμετροι (βιοχημικές, ηλεκτρολύτες, ολικό Τ4, 

χολικά οξέα, φαινοβαρβιτάλη και CRP) καθώς και 7 προεπιλεγμένα προφίλ εξετάσεων. 

 

Η χρήση του IDEXX Catalyst Οne™ Chemistry, Electrolytes & total T4 Analyzer, σας 
επιτρέπει να αξιοποιήσετε όσο πιο παραγωγικά το χρόνο που έχετε με τον ασθενή σας, 
ελαχιστοποιώντας το χρόνο παραμονής σας (καθώς και του προσωπικού σας), στο εργαστήριο. 
 

Απαντήσεις αναφορικά με την κατάσταση του κατοικιδίου σε πραγματικό χρόνο, δυνατότητα 
πραγματοποίησης  προχειρουργικών εξετάσεων αλλά και διαφόρων προφίλ ελέγχου της υγείας 
ηλικιωμένων ασθενών, άρρωστων ζώων, περιοδικών ελέγχων σε επισκέψεις ρουτίνας κ.ά. 
 

 

Πραγματοποιείστε τις εξετάσεις που επιθυμείτε, με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ευελιξία. Στη διάθεσή σας υπάρχουν 32 διαφορετικές 
παράμετροι κι 7 προεπιλεγμένα προφίλ εξετάσεων (δείτε 
αναλυτικά παρακάτω). 
 

Στη διάθεσή σας βρίσκονται οι παρακάτω βιοχημικές παράμετροι, 
ένζυμα, ηλεκτρολύτες και ορμόνες: ALB, ALKP, ALT/SGPT, AMYL, 
AST/SGOT, BUN/UREA, Ca, CHOL, CK, Cl-, CREA, FRU, GGT, GLU, 
GLOB, K+, LAC, LDH, LIPA, Mg, Na+, NH3, PHBR, PHOS, TBIL, TP, 
TRIG, URIC, UPRO, UCRE, ολικής θυροξίνης (total T4) και CRP.  
 
Πέραν των «παραδοσιακών» βιοχημικών παραμέτρων κι ενζύμων που 
ήταν διαθέσιμοι και στον απλούστερο βιοχημικό αναλυτή της 
εταιρίας, τον IDEXX VetTest® Chemistry Analyzer, το menu του 
αναλυτή IDEXX Catalyst Οne™ Chemistry, Electrolytes & total T4 
Analyzer έχει  εμπλουτιστεί με εξετάσεις όπως: 

 

  

 
 

Ηλεκτρολύτες (K+ Na+ Cl-)   
Άμεση μέτρηση των επιπέδων Καλίου, Νατρίου και Χλωρίου, η ισορροπία των οποίων 
είναι άκρως απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων και διαφόρων 
συστημάτων του οργανισμού 
 

Μετρήστε άμεσα τα επίπεδα Καλίου (K+), Νατρίου (Na+) και Χλωρίου (Cl-) σε κάθε ασθενή που 
προσέρχεται για την πραγματοποίηση περιοδικού ελέγχου της υγείας του (check-up) αλλά και σε 
προχειρουργικές εξετάσεις, εξετάσεις για την επιλογή χορήγησης του κατάλληλου υγρού (ορού) σε 
αφυδατωμένα ζώα ή σε κατοικίδια που πρέπει να ακολουθήσουν κάποια αγωγή λήψης υγρών, όταν 
εξετάζονται ζώα που βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή βρίσκονται σε κρίσιμη 
φροντίδα (critical care) αλλά και για τη διάγνωση συγκεκριμένων ασθενειών όπως είναι για 
παράδειγμα διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας, ορισμένες παθολογικές καταστάσεις του αίματος 
και η διερεύνηση ηλεκτρολυτικών διαταραχών μπορεί να οφείλονται σε ενδοκρινολογικούς ή 
διατροφικούς λόγους, σε διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας, χρήση κάποιων φαρμάκων, κ.ά. 



Φαινοβαρβιτάλη (PHBR – Phenobarbital) 
Παρακολούθηση και ρύθμιση των επιπέδων της φαινοβαρβιτάλης, στη διάρκεια μιας και 
μόνο επίσκεψης. Μετρήστε με απόλυτη ακρίβεια τα επίπεδα φαινοβαρβιτάλης των ασθενών σας, 
μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Έτσι, μπορείτε αφενός να εκτιμήσετε την κατάσταση της υγείας τους, 
να παρακολουθήσετε π.χ. την πορεία μιας θεραπείας αλλά – το κυριότερο – να κάνετε έγκαιρα τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις των επιπέδων της φαινοβαρβιτάλης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
ασθενούς (αν αυτό απαιτείται). 

 
 

Φρουκτοζαμίνη (FRU – Fructosamine) 
Καλύτερη διαχείριση των διαβητικών ασθενών σας, με άμεση λήψη αποτελεσμάτων 
Η γρήγορη και ακριβή μέτρηση των επιπέδων της φρουκτοζαμίνης, μίας πολύ ειδικής παραμέτρου 
για το διαβήτη, σας βοηθάει να διαγνώσετε και να διαχειριστείτε διαβητικούς σκύλους και γάτες.  
 

 
 

 

 

Urine P:C Ratio, UPRO:UCRE (αναλογία Πρωτεΐνης προς Κρεατινίνη στο ούρο) 
Διάγνωση της πρώιμης νεφροπάθειας, με μία μόνο κίνηση 
 

Η ταυτόχρονη μέτρηση δύο πολύ ειδικών παραμέτρων σε δείγμα ούρου, βοηθά στον εντοπισμό και 
στον ποσοτικό προσδιορισμό της πρωτεϊνουρίας και κατ’ επέκταση στην έγκαιρη διάγνωση της 
νεφρικής βλάβης σε πρώιμο στάδιο, όσο αυτή είναι ακόμη αναστρέψιμη, πριν το ζώο φτάσει σε 
κατάσταση νεφρικής ανεπάρκειας.  Η εξέταση Urine P:C Ratio που αποτελεί  μοναδικό, φοβερό 
διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του κτηνιάτρου, είναι διαθέσιμη μόνο στους βιοχημικούς αναλυτές 
της IDEXX, δηλαδή στον IDEXX VetTest® Chemistry Analyzer και στον IDEXX Catalyst Οne™ 
Chemistry & Electrolytes Analyzer. 

 

                                            



 

 

CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη) 
 

Η CRP (γνωστή ως C-αντιδρώσα πρωτεΐνη) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάγνωση φλεγμονωδών και 
μολυσματικών καταστάσεων αλλά και στην πρόληψη καρδιακών νοσημάτων. Μια υψηλή ή μία 
αυξανόμενη τιμή της CRP στο αίμα σημαίνει την ύπαρξη οξείας λοίμωξης ή/και φλεγμονής. Αν τα 
επίπεδα της CRP στο αίμα μειωθούν, σημαίνει ότι ο ασθενής αναρρώνει κι ότι η φλεγμονή μειώνεται. 
Οργανισμοί με αυξημένα επίπεδα CRP διατρέχουν ως και τριπλάσιο κίνδυνο καρδιακής βλάβης, σε 
σχέση με εκείνους που έχουν χαμηλά επίπεδα. 
Η C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη  (C-Reactive Protein ή CRP) είναι μια από τις κυριότερες πρωτεΐνες οξείας 
φάσης που συνθέτει ο οργανισμός μας όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια φλεγμονώδη κατάσταση. 
Πρόκειται δηλαδή για μια σημαντική συνιστώσα του ανοσολογικού συστήματος του οργανισμού.  
Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως πρωτεΐνη οξείας φάσης, όρος που χαρακτηρίζει τις πρωτεΐνες 
που η συγκέντρωση τους αυξάνει κατά τουλάχιστον 25% κατά την διάρκεια της φλεγμονής. 
Λόγω της ευαισθησίας της, η CRP έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κυριότερους δείκτες ύπαρξης 
φλεγμονώδους κατάστασης στους ιστούς του σώματος. 
 

Η CRP συντίθεται στο ήπαρ κατά την εξέλιξη οξέων επεισοδίων όπως λοιμώξεις, κακοήθειες, αρθρί-
τιδα κι άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Αυξάνεται ακόμα σε μολύνσεις, τραύματα, κακοήθειες και 
αυτοάνοσες διαταραχές. Τα επίπεδά της αντανακλούν το βαθμό της ιστικής βλάβης (απλή βλάβη ή 
νέκρωση ιστού) ή το μέγεθος της φλεγμονώδους κατάστασης. Η CRP απελευθερώνεται συνήθως 
μέσα σε 6 ώρες από το ερέθισμα, το οποίο αν σταματήσει να επιδρά τότε οι τιμές της επανέρχονται 
στα φυσιολογικά επίπεδα εντός περίπου 4 ημερών. 
 
Σε περίπτωση που ο ασθενής βρεθεί με αυξημένη CRP, ο γιατρός θα πρέπει να διερευνήσει την 
ύπαρξη διαφόρων κατηγοριών νοσημάτων όπως: Φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως συστηματικές 
λοιμώξεις, εστιακές φλεγμονές και διάφορα φλεγμονώδη νοσήματα, κακοήθειες, ρευματολογικά και 
άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, νοσήματα του αίματος και κοκκιωματώδεις νόσοι. 
 
Πολύ σημαντικό: Τα επίπεδα της CRP έχουν αποδειχθεί σε πολλές έρευνες ότι έχουν προγνωστική 
αξία για μελλοντικό κίνδυνο από τα παραπάνω αναφερθέντα νοσήματα. Επίσης, τα επίπεδα της CRP 
έχουν προγνωστική αξία σε ασθενείς με επαναλαμβανόμενα επεισόδια στεφανιαίας νόσου και για 
ασθενείς με σημαντικές καρδιακές βλάβες. Πρόσφατα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
(CDC) των Η.Π.Α. και η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας (AHA) εξέδωσαν οδηγίες για τη μέτρηση 
της Υψηλής Ευαισθησίας CRP (hs-CRP) ως μέρος της πρόληψης σφαιρικού κινδύνου για μελλοντικά 
καρδιαγγειακά προβλήματα. 
Ως εκ τούτου, οι ειδικοί θεωρούν ότι η μέτρηση της «υψηλής ευαισθησίας» CRP (hs-CRP) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί πλέον ως ένας πρώιμος διαγνωστικός δείκτης κινδύνου εμφάνισης καρδιακής νόσου, 
παράλληλα με τον έλεγχο και των άλλων παραγόντων κινδύνου (σακχάρου, υπέρτασης, κλπ.) 
Η πιο σημαντική όμως χρήση της CRP είναι η ανίχνευση του υψηλού κινδύνου σε οργανισμούς που 
δεν έχουν άλλο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακό πρόβλημα. 
 
 
Νέες παράμετροι που αναμένονται σύντομα στον αναλυτή IDEXX Catalyst One™ 
Η IDEXX Laboratories Inc. ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε τελικό στάδιο δοκιμών και σύντομα θα 
είναι διαθέσιμες δύο (2) επιπλέον παράμετροι: ο δείκτης νεφρικής λειτουργίας SDMA (renal function 
index) και η μέτρηση των επιπέδων της ορμόνης προγεστερόνη (PROGESTERONE).  
 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις νέες παραμέτρους για τον Catalyst One™ 
 



 
Η συμμετρική διμεθυλαργινίνη (SDMA) είναι παράμετρος πρωτοποριακή και πολύ μεγάλης 
χρησιμότητας καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια ως μία σημαντικότατη 
βιοχημική παράμετρος. Πρόκειται για αμινοξύ της ομάδας των μεθυλαργινίνων, αμινοξέα που 
συντίθενται φυσιολογικά και εντοπίζονται στους ιστούς και τα κύτταρα, κυκλοφορούν στο πλάσμα 
του αίματος και απεκκρίνονται στα ούρα. Μαζί με το άλλο αμινοξύ της ομάδας, την ασύμμετρη 
διμεθυλαργινίνη (ADMA) ως αναστολείς των συνθετασών του μονοξειδίου του αζώτου έχουν πλέον 
καθιερωθεί ως βασικοί βιοχημικοί δείκτες της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας αλλά και ως νεότεροι 
παράγοντες αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου γενικότερα, καθώς αυξημένα επίπεδα SDMA και 
ADMA έχουν συσχετισθεί με πλήθος νοσολογικών οντοτήτων όπως νεφρική ανεπάρκεια, 
ρευματοειδής νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κ.ά. που οδηγούν σε αθηροσκλήρυνση και 
στεφανιαία νόσο. Η μέτρηση και παρακολούθησή τους βοηθά στην εκτίμηση της παθογένειας της 
της χρόνιας νεφρικής νόσου και της αρτηριακής υπέρτασης.  
Ειδικότερα, η συμμετρική διμεθυλαργινίνη (SDMA), ισομερή της ADMA, επειδή δεν αναστέλλει τη 
σύνθεση του μονοξειδίου του αζώτου (ΝO) και παρουσιάζεται αυξημένη σε ασθενείς με νεφρική 
βλάβη ακόμα κι όταν αυτή βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια, έχει αναδειχθεί ως ενδογενής 
δείκτης της νεφρικής λειτουργίας, καθώς τα επίπεδά της είναι στενά συνδεδεμένα με το ρυθμό 
σπειραματικής διήθησης. 
 
Δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων της προγεστερόνης (PROGESTERONE): Τα επίπεδα της 
προγεστερόνης αυξάνουν φυσικά στην εγκυμοσύνη. Υψηλά επίπεδα προγεστερόνης συνδέονται 
και με μια κατάσταση που ονομάζεται συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων.  
Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα προγεστερόνης είναι συνέπεια – και όχι αιτία – αυτής της κατάστασης. 
Επίσης, τα υψηλά επίπεδα της προγεστερόνης σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη 
κακοήθων όγκων. Μια πτώση της προγεστερόνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 
οδηγήσει σε αποβολή και πρόωρο τοκετό.  
Τέλος υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού του ακριβή χρόνου ωοθηλακιορηξίας με μέτρηση της 
προγεστερόνης και κυτταρολογική εξέταση κολπικού επιχρίσματος. 
 
 

 
 

Πλεονεκτήματα από τη χρήση του αναλυτή  
IDEXX Catalyst Οne™ Chemistry, Electrolytes & total T4 Analyzer 
 

Ταχύτερα αποτελέσματα με μικρότερη απασχόληση στο εργαστήριο 
Εξετάστε τα δείγματά σας γρηγορότερα, ελαχιστοποιώντας το χρόνο παρασκευής τους 
 

Κερδίζετε χρόνο με την αυτοματοποίηση των ενεργειών χειρισμού των δειγμάτων 
 Δυνατότητα τροφοδοσίας του αναλυτή με προεπιλεγμένα προφίλ εξετάσεων 
 Δεν απαιτείται φυγοκέντρηση, η οποία γίνεται αυτόματα από το μηχάνημα  

 Αυτόματη λήψη του απαιτούμενου δείγματος  
 Αυτόματες διαλύσεις όπου απαιτούνται, ακόμα και για την εξέταση Urine Protein:Creatinine  

 Αυτόματη παροχή των αποτελεσμάτων με το πέρας της εξέτασης  
 

Άμεσες απαντήσεις στους πελάτες σας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
 Δυνατότητα εξέτασης και ηλεκτρολυτών και ορμονών, σε κάθε βιοχημική εξέταση 
 Εξέταση μέχρι και 32 παραμέτρων σε λίγα μόνο λεπτά σε κάθε εξεταζόμενο δείγμα αίματος 
 Πραγματοποιείστε προχειρουργικές εξετάσεις ή mini check-up μέχρι και σε 7 ζώα την ώρα  

 



 

                                                       
   Preloaded test clip              Preloaded clips & individual slides              Whole blood separator 

 
 
 

Τρόπος πραγματοποίησης των εξετάσεων  
 

Εξετάστε τους ασθενείς σας επιλέγοντας είτε απλά slides ή προεπιλεγμένα προφίλ εξετάσεων 
είτε δημιουργώντας τη δική σας σύνθεση, όπως ταιριάζει στο προφίλ υγείας του ασθενούς σας.   
 

Ανάλογα με τη σύνθεση των παραμέτρων που εξετάζονται, ο αναλυτής σας παρέχει επιπλέον 
αποτελέσματα για τις παραμέτρους: Σφαιρίνες (GLOB),  λόγος ALB:GLOB, λόγος BUN:CREA, λόγος 
Na:K, Ωσμωμοριακότητα (Osmolality) και λόγος πρωτεΐνης προς κρεατινίνη σε δείγμα ούρου (UPC) 
 
 

Τα προεπιλεγμένα προφίλ εξετάσεων που διατίθενται είναι τα ακόλουθα επτά  (7): 
  

Chem 17 CLIP, ιδανικό για πλήρη έλεγχο υγείας σε σκύλους που ασθενούν, σε ηλικιωμένους, σε 
επείγοντα περιστατικά, στον έλεγχο πριν από την εγκατάσταση αναισθησίας αλλά και σε περιοδικό 
έλεγχο της κατάστασης υγιών σκύλων (check-up). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο προφίλ εξετά-
σεων, το οποίο περιέχει ακόμη και τα ένζυμα Αμυλάση και Λιπάση. Το προφίλ CHEM 17 περιέχει τις 
ακόλουθες παραμέτρους: ALB, ΤΡ, GLOB, λόγος ALB:GLOB, ALKP, ALT/SGPT, AMYL, BUN/UREA, 
CREA, λόγος BUN:CREA, Ca, CHOL, GGT, GLU, LIPA, PHOS και TBIL. 
Μπορεί να συνδυαστεί με πλήρη αιματολογική εξέταση (CBC), εξέταση ηλεκτρολυτών και άλλων 
εξετάσεων όπως π.χ. η ολική T4, όταν απαιτείται. 

 
Chem 15 CLIP, ένα ολοκληρωμένο προφίλ εξετάσεων για ασθενείς γάτες, το οποίο περιλαμβάνει 
και το ένζυμο GGT. Πολύτιμο για την αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς 
γάτες. Ιδανικό για τον πλήρη έλεγχο της υγείας των γάτων και κατάλληλο για εξετάσεις αίματος σε 
ηλικιωμένες, σε επείγοντα περιστατικά, στον έλεγχο πριν από την εγκατάσταση αναισθησίας και σε 
περιοδικό έλεγχο της κατάστασης υγιών ζώων (check-up). Το προφίλ CHEM 15 περιέχει τις 
ακόλουθες παραμέτρους: ALB, ΤΡ, GLOB, λόγος ALB:GLOB, ALKP, ALT/SGPT, BUN/UREA, CREA, 
λόγος BUN:CREA, Ca, CHOL, GGT, GLU, PHOS και TBIL. 
Μπορεί να συνδυαστεί με πλήρη αιματολογική εξέταση (CBC), εξέταση ηλεκτρολυτών και άλλων 
εξετάσεων όπως π.χ. η ολική T4, όταν απαιτείται. 

 
Chem 10 CLIP, ένα εξειδικευμένο προφίλ βιοχημικών εξετάσεων, που προτείνεται για επιπλέον 
ασφάλεια κατά την αναισθησία (η εξέταση των επιπέδων της αλβουμίνης παίζει καθοριστικό ρόλο). 
Εξετάζονται οι παράμετροι: ALB, ΤΡ, GLOB, λόγος ALB:GLOB, ALKP, ALT/SGPT, BUN/UREA, CREA, 
λόγος BUN:CREA και GLU. Μπορεί να συνδυαστεί με πλήρη αιματολογική εξέταση (CBC), εξέταση 
ηλεκτρολυτών και άλλων εξετάσεων. 



 
Lyte 4 CLIP. Εξέταση ηλεκτρολυτών, η οποία μπορεί είτε να γίνει μεμονωμένα είτε ως προσθήκη 
σε άλλο βιοχημικό προφίλ. Εξετάζονται οι παράμετροι: K+, Na+, λόγος Na:K και Cl–. 
 
Equine 15 CLIP, ένα ολοκληρωμένο προφίλ βιοχημικών εξετάσεων σε δείγματα ιπποειδών. 
Εξετάζονται οι εξής παράμετροι: ALB, ΤΡ, GLOB, λόγος ALB:GLOB, ALKP, AST/SGOT, BUN/UREA, 
CREA, λόγος BUN:CREA, Ca, CK, GGT, GLU, LDH και TBIL. 
 
NSAID 6 CLIP. Πλήρες προφίλ βιοχημικών εξετάσεων και δημιουργίας βάσης παρακολούθησης 
ασθενών που λαμβάνουν θεραπείες με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAID therapy).  
Η προσθήκη της AST/SGOT, το καθιστά ιδανικό για τον προσδιορισμό της ηπατικής βλάβης. 
Εξετάζονται οι παράμετροι: ALKP, ALT/SGPT, AST/SGOT, BUN/UREA, CREA και λόγος BUN:CREA. 
 
QC CLIP, ένα προφίλ παραμέτρων με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων που παρέχονται από τον αναλυτή του, π.χ. μετά από καθαρισμό του κ.λ.π. 
 

Περιλαμβάνει τις παραμέτρους: ALB, ALKP, ALT/SGPT, Ca, GLU και NH3 
 
 

 
 

 

Λειτουργία 
 

Εξέταση σε τρία απλά βήματα: 

1. Συλλογή του δείγματος (πλήρες αίμα). 

2. Τοποθέτηση του δείγματος στο διαχωριστή (whole blood separator) για φυγοκέντρηση. 

3. Τοποθέτηση του δείγματος και των αναλωσίμων (slides ή preloaded clips) στον αναλυτή. 



      
 

Τεχνολογία 
Χρήση της τεχνολογίας “IDEXX dry-slide technology” η οποία εξασφαλίζει αποτελέσματα 
μοναδικής αξιοπιστίας.  
Τα δείγματα που λαμβάνονται στο χώρο του κτηνιατρείου, περιέχουν ύλη που επηρεάζει σε μικρό ή 
μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων. Το ποσοστό των «προβληματικών» 
αυτών δειγμάτων μπορεί να φτάνει και το 73% (*) 
 

Δείτε πώς η τεχνολογία “IDEXX dry-slide technology” εξασφαλίζει ακριβή αποτελέσματα ακόμη και 
σε «προβληματικά» δείγματα, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (link): 
https://www.idexx.com/small-animal-health/products-and-services/catalyst-one-analyzer.html 
 

 (*) Reference 
       Data on file at IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine USA. 

 

 

 
 

 

Εξωτερικές διαστάσεις και βάρος 
 

Πλάτος x Βάθος x Ύψος = 25.4 cm x 37.59 cm x 35.56 cm. Βάρος: 11.34 kg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.idexx.com/small-animal-health/products-and-services/catalyst-one-analyzer.html


Μια μοναδική εξέταση που γίνεται μόνο στους Βιοχημικούς Αναλυτές IDEXX 
 

 

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ: ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΣΤΟ ΟΥΡΟ 

(URINE PROTEIN:CREATININE RATIO) 

 
 

H πραγματικότητα:  
Τα νεφρά – έχοντας φοβερούς αντισταθμιστικούς μηχανισμούς – μπορούν να λειτουργούν όντας 
κατεστραμμένα ακόμα και σε ποσοστό 70% χωρίς οι παράμετροι που δηλώνουν την αποτελεσματικότητα της 
νεφρικής λειτουργίας (BUN και CREA) να εμφανίζονται εκτός των φυσιολογικών ορίων (π.χ. αζωθαιμία).          
 

Τι συμβαίνει όταν φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο:  

Τα νεφρά παθαίνουν σοβαρή βλάβη, στην πραγματικότητα ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ, με κατάληξη τη νεφρική 
ανεπάρκεια.  
 

Υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί ΕΓΚΑΙΡΑ η νεφρική νόσος;    
ΥΠΑΡΧΕΙ και είναι ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ. Ο μόνος τρόπος διαπίστωσης μιας αρχόμενης νεφρικής νόσου 
είναι η ποσοτική μέτρηση της πρωτεϊνουρίας, δηλαδή η ποσοτική μέτρηση του λόγου της ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ του 
ούρου προς την ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ του ούρου. Η μέτρηση της πρωτεϊνουρίας είναι ο μόνος ασφαλής δείκτης της 
κατάστασης των νεφρών. Βοηθά τον κλινικό στο να διαγνώσει έγκαιρα μια αρχόμενη νεφρική νόσο, να δώσει 
την κατάλληλη θεραπεία πριν συμβούν μη αναστρέψιμες βλάβες και τέλος να αξιολογήσει την πορεία τη 
θεραπείας που πιθανόν έχει χορηγήσει.  

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ για σκύλους και γάτες 
 

 



 



 
 

Αναπόσπαστο τμήμα των βιοχημικών αναλυτών IDEXX Catalyst One™ & IDEXX Catalyst Dx™ 

της IDEXX Laboratories Inc., αποτελεί το σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών 

IDEXX IVLS (VetLab® Station), παρουσίαση του οποίου βλέπετε παρακάτω.  

 
 
 

IDEXX VetLab® Station 
Σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών  
 

Tο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS (VetLab® Station) το 
οποίο περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με 
ειδικό λογισμικό και μία οθόνη αφής.  
 

Πάνω στο σύστημα IDEXX IVLS (VetLab® Station) μπορούν να ενωθούν όλοι οι αναλυτές της 
εταιρίας και να αποτελέσει την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, εγγραφής κι αποθήκευσης των 
αποτελεσμάτων όλων των εξετάσεων (όχι μόνον αυτών που λαμβάνονται από τους αναλυτές 
αλλά κι αυτών που προέρχονται από τα διαγνωστικά τεστ) στις αντίστοιχες καρτέλλες πελατών. 

 

 Συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από όλους τους αναλυτές 
της IDEXX (IDEXX VetLab® Suite analyzers) και από τα 
διαγνωστικά τεστ της εταιρείας (IDEXX SNAP® test) σε 
ένα φύλλο αποτελεσμάτων.  

 Παραπομπή σε αποθηκευμένα ιστορικά ασθενών και 
πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα.  

 Σας παρέχει παλαιότερα αποτελέσματα του ασθενούς σε 
σύγκριση με νεώτερα και τρέχοντα, με σκοπό την εύκολη 
σύγκρισή τους και την εκτίμηση της κατάστασης του 
ασθενούς ή της πορείας κάποιας θεραπείας ή ακόμα την 
εκτίμηση της κατάστασης κάποιου οργάνου, κλπ. 

 Απεριόριστη αποθήκευση δεδομένων.  
 
 

 Οικονομία χρόνου στην εγγραφή πελατών καθώς αναγνωρίζει αμέσως παλαιότερους ασθενείς 
με αποθηκευμένο ιστορικό και σας οδηγεί αυτομάτως στην καρτέλα τους (auto-filling). 

 Πέραν όλων των άλλων, η μονάδα IDEXX IVLS (VetLab® Station) παρέχει στο χρήστη της 
πλήθος  επιστημονικών πληροφοριών στους τομείς Βιοχημεία κι Αιματολογία. Σε περίπτωση που 
έχουμε αποτελέσματα με τιμές των παραμέτρων εκτός των φυσιολογικών ορίων, παρέχονται 
πληροφορίες αναφορικά με τις παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη λαμβανόμενη 
εικόνα. Ο χρήστης ενημερώνεται για τη σημασία κάθε παραμέτρου και καθοδηγείται σχετικά με 
τις επιπλέον εξετάσεις που μπορεί ή πρέπει να γίνουν ώστε να οδηγηθεί ασφαλέστερα προς την 
τελική διάγνωση. 
 

 

Διαχειριστείτε όπως επιθυμείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών σας με 
το IVLS (IDEXX VetLab® Station) και την τεχνολογία SmartLink™ που το συνοδεύει. 

 

 Λειτουργείστε όλους τους αναλυτές IDEXX της κλινικής σας, μέσα από μία μεγάλη οθόνη αφής. 
 Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και από διαγνωστικά τεστ (SNAP® Leishmania, Ehrlichia, κ.ά.). 
 Μειώστε το χρόνο εγγραφής πελατών και δεδομένων. 
 Βελτιώστε τους φακέλους των ασθενών σας, εισάγοντας άμεσα κι εύκολα, απ’ ευθείας στο φάκελό   
    τους δεδομένα όπως: ψηφιακές εικόνες από εξετάσεις, εξετάσεις από άλλα εργαστήρια κλπ. όλα με  
    αυτόματη ενημέρωση των φακέλων των εγγεγραμμένων ασθενών (auto-filling). 

 Μηδενίστε την πιθανότητα λάθους κατά την εισαγωγή δεδομένων σε φάκελο ασθενούς.  



 Πλήρης πρόσβαση κι εύκολη περιήγηση σε ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών, οποιαδήποτε ώρα   
    σε οποιοδήποτε μέρος κι αν βρίσκεστε. 
 Εύκολος υπολογισμός της χρέωσης του πελάτη και ανάλυση του λογαριασμού του, με απ’ ευθείας   
   εισαγωγή κάθε υπηρεσίας σε ειδική φόρμα τιμολόγησης. 
 Ασφαλής κι αξιόπιστη αρχειοθέτηση κι αποθήκευση των δεδομένων του κτηνιατρείου.  

 
 

Tο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS (VetLab® Station) συγκεντρώνει 
τα αποτελέσματα από όλους τους αναλυτές της IDEXX (IDEXX VetLab® Suite) και από τα διαγνωστικά 
τεστ της εταιρείας (IDEXX SNAP® test) σε ένα φύλλο αποτελεσμάτων.  

 



 
 



 
 



Το πρόγραμμα IDEXX SmartService™ που παρέχεται μέσω της σύνδεσης IDEXX SmartLink™, 
είναι αποκλειστική πατέντα της IDEXX Laboratories Inc. και δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς 
επιστήμονες της IDEXX, να βλέπουν μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο (με τη συναίνεση του χρήστη 
φυσικά) αποτελέσματα κι ιστογράμματα των εξετάσεων αίματος, ώστε να αξιολογούν τη λειτουργία 
των αναλυτών αλλά και να παρέχουν υποστήριξη (εφόσον ζητηθεί από το χρήστη).  
Μέσω του προγράμματος IDEXX SmartService™, το τμήμα υποστήριξης της IDEXX Laboratories 
Inc. μπορεί να φροντίσει ώστε να γίνονται όλες οι αναβαθμίσεις στους αναλυτές της κλινικής σας, 
όταν αυτές διατίθενται, χωρίς να χάνετε χρόνο από τη δουλειά σας. 
Μπορεί ακόμα να συνδεθεί με τον κεντρικό υπολογιστή της κλινικής σας, με το πρόγραμμα 
διαχείρισης της κλινικής σας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
 
 
 
Σημαντικό: Μέσω του προγράμματος IDEXX SmartLink™, οι τεχνικοί του τμήματος υποστήριξης 
της IDEXX Laboratories Inc. μπορούν να αναβαθμίσουν ΔΩΡΕΑΝ τον εξοπλισμό σας, χωρίς να 
κάνετε απολύτως τίποτα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για σας. 
 
 
 

 
 

 


