
 
Οι αναλυτές του κτηνιατρικού εργαστηρίου IDEXX VetLab® Suite 

 

IDEXX VetLab® UA™ Analyzer (αναλυτής εξέτασης δείγματος ούρων) 

 
 

 

Αναλυτής εξέτασης δείγματος Ούρων  

IDEXX VetLab® UA™ Analyzer 

 Ευκολία   •   Αποτελεσματικότητα   •   Συνέπεια 
 

Ο αναλυτής ούρων IDEXX VetLab® UA™  

 Είναι εύκολος στη χρήση 

 Αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας 

 Παρέχει αυτόματα εκτυπωμένα αποτελέσματα 

 Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι Π x Β x Υ = 15 x 29 x 9.5   
    εκατοστά και ζυγίζει μόλις 0,8 κιλά 

 
 

IDEXX UA™ Strips 
 Τα Strips IDEXX UA™ έχουν σχεδιαστεί και βαθμονομηθεί για κτηνιατρική χρήση και μόνο.  
    Δε θα αναρωτιέστε πλέον αν τα αποτελέσματα για σκύλους, γάτες ή άλογα είναι έγκυρα, όπως   
    κατά κόρον συμβαίνει με τα αποτελέσματα που δίνουν τα strips για ανθρώπινη χρήση.  
 Άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε  
 Τα Strips μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κτηνίατρο ή από τον αναλυτή IDEXX VetLab® UA™  

 
 

Η ανάλυση γίνεται σε 4 απλά βήματα: 

 

  

 

 
Η ανάλυση διαρκεί μόλις 70 δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσματα ενσωματώνονται 
αμέσως στο φύλλο αποτελεσμάτων των υπολοίπων εξετάσεων του ασθενούς 
(αν υπάρχουν κι εφ’ όσον ο χρήστης διαθέτει το Σύστημα αποθήκευσης και 
διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS (Vet Lab® Station)) το οποίο αποτελεί 
την κεντρική μονάδα επεξεργασίας του συστήματος και πάνω στο οποίο 
συνδέονται όλοι οι αναλυτές της IDEXX. 
 

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

 
 



Ο αναλυτής IDEXX VetLab® UA™ εξετάζει τις παραμέτρους:  
√ pH 

√ LEU (Λευκοκύτταρα leukocytes) 

√ PRO (Πρωτεΐνες protein) 

√ GLU (Γλυκόζη glucose) 

√ KET (Κετονικά σώματα ketone) 

√ UBG (Ουροχολινογόνο urobilinogen) 

√ BIL (Χολερυθρίνη bilirubin) και  

√ BLD (Αιμοσφαιρίνη και Ερυθρά blood / hemoglobin)  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παράμετροι που εξετάζονται και οι μονάδες μέτρησης 
της κάθε εξεταζόμενης παραμέτρου. 
 
 
 

 
 
Ο αναλυτής ούρων IDEXX VetLab® UA™ σε συνδυασμό με το σύστημα αποθήκευσης και 
διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS (VetLab® Station), ή με άλλους αναλυτές της IDEXX,  
παρέχει πλήρη μικροβιολογική εξέταση σε ένα ολοκληρωμένο φύλλο αποτελεσμάτων. 
 
Η IDEXX Laboratories Inc. συστήνει ανεπιφύλακτα τη σύνδεση του αναλυτή ούρων IDEXX 
VetLab® UA™ με το σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS 
(VetLab® Station), το οποίο περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, ώστε να επιτύχετε: 
 



 Αυτόματη καταγραφή των δεδομένων, που βοηθά στη δημιουργία αρχείου για κάθε κατοικίδιο και 
σας προφυλάσσει από ανεπιθύμητα μπερδέματα πελατών, στοιχείων και καταστάσεων. 
 
 Τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων που βοηθά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
αρχείων των πελατών σας. 
 
 Καταγραφή κι αποθήκευση των δεδομένων που διευκολύνει την έκδοση στοιχείων και αναφορών 
σχετικά με τα ζώα των πελατών σας. 
 
 Πολλές και χρήσιμες δυνατότητες σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας ή στατιστικής μελέτης 
περιστατικών.  

 

 
 

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. 
 
 
 
 

 


