
 
Οι αναλυτές του κτηνιατρικού εργαστηρίου IDEXX VetLab® Suite 

 

IDEXX Coag DxTM Analyzer 

(αναλυτής μέτρησης των παραγόντων πήξης του αίματος) 
 

 

 

IDEXX Coag DxTM Analyzer 
 
 

Αποφύγετε τις αιμορραγικές επιπλοκές 

Ανακαλύψτε πιθανές ανωμαλίες στην πήξη του αίματος του ασθενούς, σε λίγα μόνο 

δευτερόλεπτα, εντός του ιατρείου σας 
 

                                       

 
 
 

Χρησιμοποιείστε τον αναλυτή Coag DxΤΜ Analyzer για να πραγματοποιήσετε εξέταση των 
παραγόντων πήξης του αίματος στο ιατρείο σας, σε περιπτώσεις όπως: 
 

 Προχειρουργικά ή σε ζώα σε κατάσταση υψηλού κινδύνου 

 Κλινικά συμπτώματα αιμορραγικής κατάστασης 

 Μεγάλη ή ακατάσχετη αιμορραγία  

 Τοξίκωση από απολυμαντικά όπως π.χ. Rodenticide και άλλους τοξικούς παράγοντες  

 Φυλές με  κληρονομικές ανωμαλίες των παραγόντων πήξης  

 Γενικευμένη ενδοαγγειακή θρόμβωση (σύνδρομο DIC) (Disseminated Intravascular Coagulopathy) 

 Γενικευμένη συστηματική νόσος (severe systemic disease)  

 Παρακολούθηση πορείας θεραπείας και εξέλιξης κάποιας νόσου  

 
Πλεονεκτήματα χρήσης του Coag DxΤΜ Analyzer 

Άμεση αντίληψη της διαταραχής των παραγόντων πήξης του αίματος, με σκοπό τον καθορισμό μιας 
πιο αποτελεσματικής θεραπείας σε: 
 

•  Ασθενείς που αιμορραγούν  

•  Ασθενείς σε καταστάσεις Critical care  

•  Χειρουργικές επεμβάσεις 

•  Έλεγχος σε εξωγενείς, ενδογενείς και κοινές παθολογικές καταστάσεις 

•  Μετράει σε λίγα δευτερόλεπτα, τους παράγοντες πήξης: aPTT, Citrate aPTT, PT και Citrate PT  



•  Μετράει  τον παράγοντα πήξης aPTT, ο οποίος είναι πιο ειδικός από τον παράγοντα ACT  

•  Κατάλληλος αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση  

•  Δουλεύει με φρέσκο αίμα ή με αίμα εντός κιτρικού άλατος (citrated whole blood) 

•  Γρήγορο, πολύ αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση του 
 
 

Συνδέοντας τον αναλυτή IDEXX Coag Dx™ Analyzer στο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης 
πληροφοριών IVLS (IDEXX VetLab® Station) λαμβάνετε τα αποτελέσματα της εξέτασης των 
παραγόντων πήξης του αίματος, στο ίδιο φύλλο αποτελεσμάτων, με όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις 
του ασθενούς που πραγματοποιήσατε σε άλλους αναλυτές IDEXX. 
 
Σας βοηθάει ακόμα να βρείτε παλαιότερα αποτελέσματα του ίδιου ασθενούς ώστε να τα συγκρίνετε 
με άλλα  νεώτερα ή τα τρέχοντα, με σκοπό την εύκολη κι άμεση σύγκρισή τους και την εκτίμηση 
της κατάστασης του ασθενούς ή της πορείας κάποιας θεραπείας. Εξασφαλίζετε απεριόριστη 
αποθήκευση δεδομένων και πρόσβαση σε αποθηκευμένα ιστορικά ασθενών και πρόσβαση σε 
πληροφορίες και δεδομένα. Γλυτώνετε σημαντικό χρόνο στην εγγραφή πελατών καθώς αναγνωρίζει 
άμεσα παλαιότερους ασθενείς των οποίων το ιστορικό είναι αποθηκευμένο, με άμεση εισαγωγή στην 
καρτέλα τους (auto-filling). 

 
 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του αναλυτή IDEXX Coag DxΤΜ  
  

- Εξωτερικές διαστάσεις: Β x Π x Υ: 9,4 x 19 x 5 εκατοστά. Βάρος: 530 γραμμάρια 

- Ακρίβεια λειτουργίας: ≤10% C.V. για εξέταση δείγματος πλήρους αίματος 

- Χρόνος εξέτασης: Ανάλογα με την εξέταση, διαρκεί από 2,5 ως 8 λεπτά.  

- Θερμοκρασία επώασης: 37°C ± 1.0°C  

- Μπαταρία: Λιθίου (Lithium Ion), επαναφορτιζόμενη, πλήρης λειτουργίας για 500 φορτίσεις 

- Λειτουργία με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: Πλέον των 2 ωρών 

- Αριθμός εξετάσεων (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία): 49 (για εξετάσεις των 2,5 λεπτών) ή 17 

  (για εξετάσεις των 8 λεπτών). Μετά από τον προαναφερόμενο αριθμό εξετάσεων, η μπαταρία  
  πρέπει να επαναφορτιστεί. 
- Περιβάλλον λειτουργίας: 15°C ως 30°C 
 

Ο αναλυτής IDEXX Coag DxΤΜ Analyzer έχει καλιμπραριστεί από το εργοστάσιο κατασκευής ώστε να 
ελέγχει και να επιβεβαιώνει το ορθό, όλων των λειτουργιών του. Ο αναλυτής είναι επίσης αυτο-
καλιμπραριζόμενος. Όλες οι λειτουργίες του είναι συνεχώς ελεγχόμενες και επαληθεύονται από 
ειδικό λογισμικό, κάθε φορά που πραγματοποιείται μια εξέταση.  
Δεν απαιτείται κανενός είδους έλεγχος ή ρύθμιση από το χρήστη. 

 
 

 

 
 

http://www.idexx.com/animalhealth/analyzers/vetstation/index.jsp


Αναλώσιμα του IDEXX Coag DxTM Analyzer κι εξετάσεις που πραγματοποιεί 
 

 4 διαφορετικά αναλώσιμα (cartridges)  

 Δείγμα φρέσκου αίματος ή δείγματος εντός κιτρικού άλατος (citrated whole blood)  

 Για κτηνιατρική χρήση  

 Οι συσκευές αναλωσίμων είναι συμβατές με τον παλαιότερο αναλυτή μέτρησης των   
     παραγόντων πήξης αίματος, SCA2000 coagulation analyzer.  
 
 
 
 
 

 

aPTT 
Ενεργοποιηµένος Χρόνος Μερικής Θροµβοπλαστίνης 
Για έλεγχο ενδογενών και συνηθισμένων ανωμαλιών του μηχανισμού πήξης. 
Δείγμα: Φρέσκο, ολικό αίμα από σκύλο ή γάτα. 

Citrate aPTT 
Ενεργοποιηµένος Χρόνος Μερικής Θροµβοπλαστίνης 
Για έλεγχο ενδογενών και συνηθισμένων ανωμαλιών του μηχανισμού πήξης. 
Δείγμα: Φρέσκο, ολικό αίμα με κιτρικά άλατα, από σκύλο ή γάτα. 

PT 
Χρόνος προθρομβίνης 
Για έλεγχο ενδογενών και συνηθισμένων ανωμαλιών του μηχανισμού πήξης. 
Δείγμα: Φρέσκο, ολικό αίμα από σκύλο, γάτα ή άλογο.  

Citrate PT 
Χρόνος προθρομβίνης 
Για έλεγχο ενδογενών και συνηθισμένων ανωμαλιών του μηχανισμού πήξης. 
Δείγμα: Φρέσκο, ολικό αίμα με κιτρικά άλατα, από σκύλο, γάτα ή άλογο. 

 
Τα χρώματα στις περιγραφές των αναλωσίμων (aPTTWB, aPTTC, PTWB και PTC) αντιστοιχούν 
στα πραγματικά χρώματα των συσκευασιών τους 

 
 Πότε και πώς να χρησιμοποιήσετε τον αναλυτή IDEXX Coag Dx™ Analyzer 

 
 

Ακολούθως περιγράφονται αναλυτικότερα οι εξής ενότητες: 
 

 Προτεινόμενο πρωτόκολλο χρήσης του αναλυτή 
  

 Πώς να εξετάσετε φρέσκο δείγμα πλήρους αίματος 
  

 Πώς να εξετάσετε δείγμα πλήρους αίματος εντός κιτρικού άλατος (citrated whole blood) 
 
 

 
Προτεινόμενο πρωτόκολλο του ελέγχου της πήξεως 

 

Τα γεγονότα που οδηγούν στο σχηµατισµό θρόµβου αίµατος, απλουστεύονται στη θεωρία της 
πήξεως σε δύο αλληλεπιδρούσες αλυσιδωτές αντιδράσεις πήξεως, που αναφέρονται ως ενδογενής και 
εξωγενής µηχανισµός πήξεως (intrinsic and extrinsic pathways).  
 



Οι παράγοντες πήξεως που ενέχονται σε αυτούς τους µηχανισµούς αριθµούνται από το I ως το V κι 
από το VII έως το XIII. Ο ενδογενής µηχανισµός αρχίζει µε την ενεργοποίηση µε επαφή του 
παράγοντα XII και µέσω της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων πήξεως έχει ως αποτέλεσµα την 
µετατροπή του διαλυτού ινωδογόνου σε αδιάλυτα ινίδια ινώδους. Ο εξωτερικός µηχανισµός ξεκινάει 
µέσω της αλληλεπίδρασης παράγοντα ιστού µε τον παράγοντα VII.  
 
 
 

Ο ενεργοποιηµένος Χρόνος Μερικής Θροµβοπλαστίνης (aPTT και Citrate aPTT) κι ο χρόνος 
προθρομβίνης (PT και Citrate PT) είναι γενικές δοκιµασίες προσυµπτωµατικού ελέγχου της πήξεως 
που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της λειτουργικότητας των αλυσίδων πήξεως αίµατος. 
  

 
Η δοκιµασίες Citrate aPTT και Citrate PT εκτελούν τις ίδιες µετρήσεις με τις δοκιµασίες aPTT και 
PT, χρησιµοποιώντας όμως δείγµα ολικού αίµατος µε κιτρικά άλατα.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
Πώς να εξετάσετε φρέσκο δείγμα πλήρους αίματος 

 

   

Εισάγετε στη συσκευή  
ένα αναλώσιμο (cartridge)  
IDEXX Coag Dx™ Cartridge  

το οποίο προηγουμένως, έχει 
φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου 

Πάρτε το προς εξέταση δείγμα σε μια σύριγγα 
και τοποθετείστε αμέσως μία σταγόνα αίματος 

στην κυψέλη υποδοχής του δείγματος 
επάνω στο σώμα του cartridge 

Πιέστε 
το πλήκτρο [Start] 

 
 

Πώς να εξετάσετε δείγμα πλήρους αίματος εντός κιτρικού άλατος 
(citrated whole blood) 

 

 

   

Συλλέξτε το δείγμα χρησιμο-
ποιώντας στείρο φιαλίδιο 
(evacuated test tube) που 
περιέχει 3.2% κιτρικό νάτριο 
(sodium citrate).  
Αναδεύετε απαλά 
αναστρέφοντας διαδοχικά το 
φιαλίδιο τουλάχιστον 4 φορές 

Εισάγετε στη συσκευή  
ένα αναλώσιμο (cartridge)  
IDEXX Coag Dx™ Cartridge  
το οποίο προηγουμένως,  
έχει φτάσει  
σε θερμοκρασία δωματίου 

Χρησιμοποιώντας μια πλαστική 
πιπέτα, πάρτε δείγμα από το 
φιαλίδιο και τοποθετείστε μία 
σταγόνα αίματος στην κυψέλη 
υποδοχής του δείγματος, 
επάνω στο σώμα του cartridge 

Πιέστε 
το πλήκτρο [Start] 

 

Δειγματοληψία: Απαιτείται περιφερικό αίμα, σε στείρο σωληνάριο γενικής, με αντιπηκτικό (EDTA). 

 

      



 
 

Χρόνος Ενεργοποιημένης Θρομβοπλαστίνης aPTT 

Παρατεταμένος (Prolonged) Κανονικός (Normal) 

Χρόνος προθρομβίνης PT Χρόνος προθρομβίνης PT 

Παρατεταμένος Κανονικός Παρατεταμένος Κανονικός 

Συνηθισμένη βλάβη 
του μηχανισμού πήξης +/– 

συνδυασμό ενδογενών 
και εξωγενών παραγόντων 

Ενδογενείς 
ανωμαλίες της πήξης 

Ενδογενείς 
ανωμαλίες της πήξης 

Καμία διαταραχή της πήξης  
εξ’ αιτίας ανεπάρκειας 

των παραγόντων 
του μηχανισμού πήξης 

Τοξίκωση 
από ποντικοφάρμακα 

Αιμοφιλία Α (VIII) 
Πρόωρη τοξίκωση 

από ποντικοφάρμακα 

Πρόωρη διαταραχή 
 

– Αιμοπετάλια 
– Παράγων von Willebrand 
– Αγγειακή διαταραχή 

Ανεπάρκεια/Ανταγωνισμός 
βιταμίνης Κ 

Αιμοφιλία B (IX) 
Ανεπάρκεια  

του παράγοντα VII 

 Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη Αιμοφιλία C (XI) 
Ανεπάρκεια/Ανταγωνισμός 

βιταμίνης Κ 

Ανεπάρκεια παραγόντων  
του συνηθισμένου  
μηχανισμού πήξης 

Ανεπάρκεια παράγοντα XII: 
Μη εξαρτημένη διαταραχή της 
πήξης 

 

 
Υπερ-ηπαρινσμός 

– Ιατρογενής 
– Νεοπλασία των   
   βασεόφιλων κυττάρων 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
Μηχανισμός πήξης του αίματος 
 

Η πήξη του αίματος είναι μια σύνθετη διεργασία, που συνίσταται σε διαδοχική ενεργοποίηση 
διαφόρων παραγόντων που βρίσκονται στο αίμα σε ανενεργό κατάσταση. Η ακολουθία των 
αντιδράσεων, όπου ο ένας ενεργοποιημένος παράγοντας ενεργοποιεί τον άλλον και ούτω 
καθεξής, παριστάνεται στην εικόνα 1. 
  

 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Η ενδογενής κι η εξωγενής οδός  
του σχηματισμού του θρόμβου ινώδους 

Η πρώτη πρωτεΐνη του πλάσματος στην ενδογενή 
οδό λέγεται παράγοντας ΧΙΙ. Μπορεί να 
ενεργοποιηθεί σε παράγοντα ΧΙΙa όταν έλθει σε 
επαφή με συγκεκριμένου τύπου επιφανειών, όπως οι 
ίνες κολλαγόνου που βρίσκονται κάτω από το 
κατεστραμμένο ενδοθήλιο. Ο παράγοντας ΧΙΙa 
καταλύει στη συνέχεια την ενεργοποίηση του 
παράγοντα ΧΙ σε XIa, ο οποίος με τη σειρά του 
ενεργοποιεί τον παράγοντα ΙΧ σε ΙΧa.  
Ο τελευταίος παράγοντας ενεργοποιεί τον παράγοντα 
Χ σε Χa, που είναι ένζυμο που μετατρέπει την 
προθρομβίνη σε θρομβίνη. 
Η προσοχή μας τώρα στρέφεται στην εξωγενή οδό 
της πήξης. Η οδός αυτή αρχίζει με μια πρωτεΐνη, που 
λέγεται ιστικός παράγοντας και εντοπίζεται στην 
εξωτερική κυτταρική μεμβράνη διαφόρων ιστικών 
κυττάρων.  

 

 

Όταν η αγγειακή βλάβη προκαλεί διακοπή της συνέχειας του ενδοθηλίου, ο ιστικός παράγοντας 
δεσμεύει μια πρωτεΐνη του πλάσματος, τον παράγοντα VII, η οποία ενεργοποιείται σε 
παράγοντα VIIa. 

 
 
 

Το σύμπλεγμα του ιστικού παράγοντα και του παράγοντα VIIa, καταλύει την ενεργοποίηση του 
παράγοντα Χ. Επιπλέον, καταλύει την ενεργοποίηση του παράγοντα ΙΧ, που με τη σειρά του 
συμβάλλει στην περαιτέρω ενεργοποίηση του παράγοντα Χ συμμετέχοντας στην ενδογενή οδό. 
 
 

Συνοψίζοντας, η θρόμβωση μπορεί να γίνει είτε με την 
ενεργοποίηση του παράγοντα ΧΙΙ, είτε με τη δημιουργία του 
συμπλέγματος ιστικού παράγοντα – παράγοντα VIIa.  
Οι δύο οδοί συγχωνεύονται στον παράγοντα Χa, που 
καταλύει τη μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη,        
η οποία καταλύει κατόπιν τη μετατροπή του ινωδογόνου σε 
ινώδες. Επιπλέον, η θρομβίνη συμβάλλει στην ενεργοποίηση 
των παραγόντων ΧI, VIII (ενδογενής οδός) και του 
παράγοντα V, με τη δημιουργία του παράγοντα Va, που 
χρησιμεύει ως συνένζυμο για τον παράγοντα Xa. 
Πρέπει να τονιστεί ότι για την πήξη του αίματος, διάφοροι 
συμπαράγοντες είναι απαραίτητοι. Ο πιο σημαντικός είναι το 
ασβέστιο. Αν τα ιόντα ασβεστίου στο αίμα απομακρυνθούν 
ή δεσμευθούν, η πήξη του αίματος δε θα συντελεσθεί. 

 
 

Eικόνα 2: Ο σχηματισμός του θρόμβου 

 
 



Αντιπηκτικά συστήματα 
Ο σχηματισμός θρόμβου θα ήταν ανεξέλεγκτος, αν δεν υπήρχαν συστήματα αναστολής του 
καταρράκτη της πήξης σε κρίσιμα σημεία του. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον διαφορετικοί μηχανισμοί 
που αντιτάσσονται στο σχηματισμό ενός θρόμβου. 
 

1. Ο πρώτος αντιπηκτικός μηχανισμός δρα κατά την αρχική φάση της θρόμβωσης και χρησιμοποιεί 
την πρωτεΐνη του πλάσματος, που λέγεται αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα (TFPI), που 
εκκρίνεται κατά κύριο λόγο από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η ουσία αυτή δεσμεύεται στα 
συμπλέγματα ιστικού παράγοντα – παράγοντα VIIa κι αναστέλλει την ικανότητα αυτών των 
συμπλεγμάτων να δημιουργούν τον παράγοντα Χa. 
 

2. Ο δεύτερος αντιπηκτικός μηχανισμός διεγείρεται από τη θρομβίνη. Η θρομβίνη μπορεί να 
συνδέεται με έναν υποδοχέα των ενδοθηλιακών κυττάρων που λέγεται θρομβοτροποιητίνη. Αυτή η 
σύνδεση αναστέλλει όλες τις δράσεις της θρομβίνης για το σχηματισμό θρόμβου και προκαλεί 
σύνδεση της συνδεδεμένης θρομβίνης με μια ειδική πρωτεΐνη του πλάσματος, την πρωτεΐνη C.   
H σύνδεση με τη θρομβίνη ενεργοποιεί την πρωτεΐνη C, η οποία σε συνδυασμό με μια ακόμη 
πρωτεΐνη του πλάσματος, την πρωτεΐνη S, αδρανοποιεί τους παράγοντες VIIIa και Va. 
 

3. Ένας τρίτος φυσιολογικός αντιπηκτικός μηχανισμός σχετίζεται με μια πρωτεΐνη του πλάσματος, 
την αντιθρομβίνη ΙΙΙ, που αδρανοποιεί την θρομβίνη και άλλους παράγοντες της πήξης.  
Η αντιθρομβίνη ΙΙΙ εμποδίζει την επέκταση ενός θρόμβου, αδρανοποιώντας ταχύτατα τους 
παράγοντες της πήξης, που απομακρύνονται από την άμεση θέση του θρόμβου με την αιματική ροή. 
 

Ο ρόλος των πρωτεϊνών C και S, καθώς και της αντιθρομβίνης ΙΙΙ στην πήξη φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα. 

 
 

Συνεπώς, ο σχηματισμός θρόμβου είναι αποτέλεσμα πολλών παθολογικών καταστάσεων, 
κληρονομικών ή επίκτητων. 
 

Οι κληρονομικές (γενετικά προκαθορισμένες) θρομβοφιλίες, θα μπορούσαν να συνοψισθούν στις 
παρακάτω: 
 Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C 
 Ανεπάρκεια πρωτεϊνών C , S 
 Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης ΙΙΙ 
 Μετάλλαξη του παράγοντα V(Leiden) 
 Μετάλλαξη του παράγοντα ΙΙ(G20210A) 
 Μετάλλαξη του MTHFR 
 Ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙΙΙ ή/και του παράγοντα VII ή/και του παράγοντα XII 
 Ανεπάρκεια πρωτεΐνης Z 



 
Τα επίκτητα αίτια αφορούν σε καταστάσεις έντονου stress όπως οι επεμβάσεις και τα τραύματα.  
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται μεγάλη απελευθέρωση ιστικών παραγόντων, που 
κινητοποιούν το μηχανισμό της πήξης ή βλάβη του ενδοθηλίου των αγγείων και φλεβική στάση, 
που σύμφωνα με τον Virchow προδιαθέτουν σε σχηματισμό θρόμβων. Εκτός αυτού, ως επίκτητες 
θρομβοφιλίες θεωρούνται: 
 
 

 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 

 Αντιπηκτικό του λύκου 

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

 Επίδραση φαρμάκων 

 Οξεία λεμφογενής λευχαιμία 

 Αύξηση των αιμοπεταλίων 

 Καρδιολιπίνες 

 Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία 

 Κολλαγονώσεις 

 
 

Το αίμα και τα παράγωγά του  
 

Όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος λειτουργούν χάρη στο αίμα που κυκλοφορεί στις 
φλέβες, στις αρτηρίες και στα τριχοειδή αγγεία. Το αίμα αποτελεί το 1/13 του βάρους του 
σώματος, επομένως για έναν ενήλικα είναι περίπου 5 λίτρα.  
 

Το αίμα είναι ζωντανός ιστός που τα κύτταρα του ανανεώνονται συνεχώς από μητρικά κύτταρα 
του μυελού των οστών ή των λεμφαδένων. Το αίμα περιλαμβάνει κύτταρα όπως: ερυθρά 
αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, που «κολυμπούν» μέσα στο πλάσμα. 
 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν την αιμοσφαιρίνη στην οποία οφείλεται και το κόκκινο χρώμα 
του αίματος. Η μέση διάρκεια ζωής τους είναι 120 μέρες και ο αριθμός τους κυμαίνεται στα 
4.500.000 - 5.000.000 κατά κυβικό χιλιοστό ή αποτελούν το 45% περίπου του όγκου του αίματος. 
 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια κάνουν την ανταλλαγή του οξυγόνου δηλαδή προσλαμβάνουν το οξυγόνο 
από τους πνεύμονες και το μεταφέρουν στους ιστούς και τα κύτταρα. Από κει παραλαμβάνουν το 
διοξείδιο του άνθρακα, που το αποβάλλουν κατά την επιστροφή τους στους πνεύμονες κ.ο.κ., 
εξασφαλίζοντας έτσι τη ζωή. 
 

Τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα είναι μεγαλύτερα από τα ερυθρά. Ο αριθμός τους: περίπου 
7.000 κατά κυβικό χιλιοστό αίματος και η διάρκεια ζωής τους: 2-10 μέρες. Τα λευκά αιμοσφαίρια 
συμμετέχουν αποτελεσματικά στην άμυνα του οργανισμού μας κατά των μικροβίων, με 
φαγοκυττάρωση, ή άλλων ξένων βλαπτικών παραγόντων. 
 

Τα αιμοπετάλια ή θρομβοκύτταρα, είναι πολύ μικροσκοπικά κύτταρα, σε αριθμό 200.000 περίπου 
κατά κυβικό χιλιοστό και είναι εκείνα που πρώτα φράζουν το σημείο τραυματισμού ενός αγγείου, 
σχηματίζοντας ένα αιμοστατικό αιμοπεταλιακό θρόμβο, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. 
 

Το πλάσμα αποτελεί το 55% του όγκου του αίματος, είναι ένα διαφανές κιτρινωπό υγρό που 
περιέχει άλατα, λιποειδή, σάκχαρο και κυρίως πρωτείνες. Το πλάσμα μεταφέρει με την κυκλοφορία 
τις θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα και παίρνει από αυτά τα προϊόντα που πρέπει να αποβληθούν, 
που τα μεταφέρει στα όργανα απέκκρισης (συκώτι, νεφροί, πνεύμονες). Η ισορροπία αυτή είναι 
απαραίτητη για την υγεία.     



 
Κάθε διαταραχή συνεπάγεται βαρεία νόσηση. 
 
Οι πρωτεΐνες είναι τα απαραίτητα συστατικά για πάρα πολλές λειτουργίες του οργανισμού. π.χ. η 
Λευκωματίνη διατηρεί τον όγκο του αίματος μέσα στη κυκλοφορία. Οι ανοσοσφαιρίνες είναι τα 
αντισώματα που εξασφαλίζουν την ανοσία και προφυλάσσουν τον οργανισμό από μικρόβια και 
ιούς. 
Το Ινωδογόνο και οι παράγοντες πήξης εξασφαλίζουν την πήξη του αίματος, όταν τραυματισθεί 
ένα αγγείο, με αποτέλεσμα σχηματισμό θρόμβου που σταματάει οριστικά την αιμορραγία. 
 
Από τα πιο πάνω φαίνεται πόσο πολύπλοκη είναι η σύνθεση του αίματος και πόσο πολλές οι 
λειτουργίες που επιτελεί. Απ' αυτό προκύπτει ακόμα, ότι σ' ένα οργανισμό που πάσχει, συνήθως 
δεν πρέπει να δίνουμε ολικό αίμα, αλλά το στοιχείο εκείνο που του λείπει ή που έχει ανάγκη. Αυτό 
σημαίνει κλασματο-ποίηση του αίματος και παρασκευή παραγώγων που εξασφαλίζει ορθολογιστική 
αξιοποίηση του προσφερόμενου από τους αιμοδότες αίματος και σωστότερη από ιατρική άποψη 
αντιμετώπιση των αρρώστων. 
 
Είναι αυτονόητο, ότι το αίμα είναι ζωντανός ιστός, που δεν μπορεί ακόμη να υποκατασταθεί με 
κανένα φάρμακο ή χημική ουσία. Δεν το παρασκευάζουμε, το παίρνουμε από υγιείς δότες. 
 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ: Δίνεται εγγύηση ενός (1) έτους. Δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για τρία (3) 
επιπλέον χρόνια, παρέχεται σε προνομιακή τιμή μέσω ειδικού συμβολαίου συντήρησης.  

 

 

 

 
 

 
 

 



 

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. 
 
 
 
 

 


