
Οι αναλυτές του κτηνιατρικού εργαστηρίου IDEXX VetLab® Suite 
 

IDEXX VetTest® (βιοχημικός αναλυτής) 

 

  

 
 

 

Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται ο απλούστερος βιοχημικός αναλυτής της IDEXX Laboratories Inc., 
ο IDEXX VetTest®, τον οποίο βλέπετε στις τέσσερις (4) διαφορετικές εκδόσεις του:  
Από αριστερά προς τα δεξιά φαίνεται ο αναλυτής στην πιο απλή έκδοσή του (φωτο-1), μαζί με το 
σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS VetLab® Station (φωτο-2), με 
ενσωματωμένη τη μονάδα μέτρησης ορμονών και χολικών οξέων IDEXX Snap® Reader (φωτο-3) και 
τέλος (φωτο-4) το βιοχημικό αναλυτή IDEXX VetTest® μαζί με τη μονάδα IDEXX Snap® Reader 
(ορμόνες – χολικά οξέα) και το σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS 
VetLab® Station. 
 

 
ο βιοχημικός αναλυτής  

IDEXX VETTEST® 

 Αναλυτής ξηράς χημείας, ιδανικός για χρήση σε Κτηνιατρεία.  

 Προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. 
 Ο πρώτος σε πωλήσεις (παγκοσμίως) Βιοχημικός αναλυτής στην   
   Κτηνιατρική αγορά. Πάνω από 45.000 βιοχημικοί αναλυτές IDEXX    
   VetTest βρίσκονται σε λειτουργία στα Κτηνιατρεία όλου του κόσμου,   
   οι 400 περίπου στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 
 Εξετάζει 26 Βιοχημικές παραμέτρους, από 1 μέχρι 12 ταυτόχρονα (*) 
 Δεν χρειάζεται καλιμπράρισμα.  Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα   
   μέσω λογισμικού (software). 

 ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση εφ’ όρου ζωής, τέσσερις (4) φορές το χρόνο. 
 

 

 Απαιτεί ελάχιστο δείγμα, μόλις 10μl (0,01ml) ανά παράμετρο. 

 Πολύ γρήγορος. Ο χρόνος εξέτασης ποικίλλει από 3 – 6 λεπτά ανάλογα με την εξέταση. 

 Δυνατότητα επιλογής εργασίας ανάμεσα σε 39 είδη ζώων (**). 

 Κατεύθυνση του χρήστη (διαφορική διάγνωση) σε περίπτωση που οι τιμές των παραμέτρων   
      μιας εξέτασης είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων. Προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο για   
      εξέταση δείγματος σκύλου και γάτας. 
 Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής του με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Συνδέεται πλήρως με υπολογιστή κι εξωτερικό εκτυπωτή για καλύτερη επεξεργασία των   
     αποτελεσμάτων. 

 Πλήρες menu καθοδήγησης του χρήστη, δεν απαιτείται η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού   
      για τη χρήση του. 

 
Η εξέταση των βιοχημικών παραμέτρων μπορεί να γίνεται από μία – μία (1:1) μέχρι και 
δώδεκα (12) ταυτόχρονα, σύμφωνα με την επιθυμία του κτηνιάτρου.  



 

(*) Οι παράμετροι που εξετάζονται από το Βιοχημικό αναλυτή IDEXX VETTEST® είναι οι 
ακόλουθες 26: Αλβουμίνη (ALB), Αλκαλική Φωσφατάση (ALΚP), Αλανινοαμινοτρανσφεράση 
(ALT/SGPT), Αμυλάση (AMYL), Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT),  Χοληστερόλη 
(CHOL), Κρεατινική Κινάση (CK), Κρεατινίνη (CREA), Γάμμα Γλουταμινική Τρανσπεπτιδάση 
(GGT), Γλυκόζη (GLU), Γαλακτική δεϋδρογεννάση (LDH), Γαλακτικό Οξύ (LACTATE), Λιπάση 
(LIPA), Ολική χολερυθρίνη (TBIL), Ολικές πρωτεΐνες (ΤΡ), Τριγλυκερίδια (ΤRIG), Ουρία 
(UREA/BUN), Ουρικό Οξύ (URIC), Σφαιρίνες (GLOB), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Αμμωνία 
(ΝΗ3), Φώσφορος (PHOS), Πρωτεΐνης στο ούρο,  Κρεατινίνη στο ούρο και η αναλογία 
Πρωτεΐνης προς Κρεατινίνη στο ούρο (P:C ratio), εξέταση που αποτελεί  μοναδικό, 
φοβερό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του κτηνιάτρου, καθώς του δίνει τη μοναδική 
δυνατότητα του να διαγνώσει τη νεφρική βλάβη σε αρχικό στάδιο, όσο είναι ακόμη 
αναστρέψιμη, πριν το ζώο φτάσει σε κατάσταση νεφρικής ανεπάρκειας. 
 

Η συγκεκριμένη εξέταση (αναλογία Πρωτεΐνης προς Κρεατινίνη σε δείγμα ούρου (P:C ratio), 

είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ στους βιοχημικούς αναλυτές IDEXX.  
 

 

Με την (προαιρετική) αγορά του αναλυτή IDEXX Snap® Reader που 
προσαρμόζεται επάνω του, ο βιοχημικός αναλυτής IDEXX VETTEST® 
έχει τη δυνατότητα εξέτασης τριών επιπλέον παραμέτρων, των 
ορμονών Θυροξίνη (Τ4) και Κορτιζόλη (CORT) και των χολικών οξέων 
(Bile Acids). 

 

Ο Βιοχημικός αναλυτής IDEXX VETTEST® δουλεύει είτε ανεξάρτητα είτε συνδεδεμένος σε σειρά 
με τους άλλους αναλυτές της IDEXX (Αιματολογικός Αναλυτής, Αναλυτής  Ηλεκτρολυτών και 
Αναλυτής Ορμονών).  
 

Η καλύτερη επιλογή για το χρήστη του βιοχημικού αναλυτή IDEXX VETTEST® είναι η σύνδεσή 
του με το σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS VetLab® Station 
το οποίο περιγράφεται αναλυτικά, παρακάτω. Αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με 
ειδικό λογισμικό και 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 των πελατών. 
 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο βιοχημικός αναλυτής IDEXX VetTest®, συνδεδεμένος στο 
σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS VetLab® Station. 
Στη δεύτερη εικόνα, έχει συνδεθεί και η μονάδα μέτρησης ορμονών και χολικών οξέων IDEXX 
Snap® Reader. 
 

                        



 

(**) Τα είδη ζώων που εξετάζονται στο Βιοχημικό αναλυτή IDEXX VET Test® (δηλαδή τα είδη 
για τα οποία ο αναλυτής παρέχει στον κτηνίατρο τις φυσιολογικές τιμές για όλες τις 
εξεταζόμενες παραμέτρους) είναι τα εξής 39: Σκύλος (κουτάβι, ενήλικος, γέρικος), Γάτα (γατάκι, 
ενήλικη, γέρικη γάτα), Ιπποειδή (μικρό πουλάρι, χρονιάρικο, ενήλικο, γέρικο),  Αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής & Κρεατοπαραγωγής, Πτηνά (8 είδη), Αιγοπρόβατα, Χοιρινά, Πειραματόζωα 
(κουνέλι, ποντίκι, αρουραίος, πίθηκος), Ερπετά (σαύρα, φίδι, χελώνα), λάμα, κουνάβι και 
νυφίτσα (ferrets).  
 

Τέλος ο χρήστης μπορεί (εξετάζοντας οποιοδήποτε άλλο είδος) να φτιάξει τα δικά του 
φυσιολογικά όρια.   
 

Συσκευασίες: Οι 26 βιοχημικές παράμετροι που εξετάζονται από το Βιοχημικό αναλυτή IDEXX 
VETTEST® και που αναφέρθηκαν παραπάνω, πωλούνται σε συσκευασίες είτε των δώδεκα (12) 
είτε των εικοσιπέντε (25) τεμαχίων. 
 

Επιπλέον: Πέραν αυτών των συσκευασιών, για την ευκολία του χρήστη, η IDEXX έχει 
δημιουργήσει κάποια προεπιλεγμένα προφίλ βιοχημικών παραμέτρων, με σκοπό την ευκολότερη 
εξέταση και παρακολούθηση συγκεκριμένων ομάδων ασθενών και καταστάσεων.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα  προφίλ βιοχημικών παραμέτρων της IDEXX δεν έχουν σχέση με τους ρότορες 
παραμέτρων που χρησιμοποιούνται από άλλους, ανταγωνιστικούς βιοχημικούς αναλυτές. Τα σετ 
παραμέτρων (δύο ή τέσσερα ανάλογα με το προφίλ) περιλαμβάνουν ανεξάρτητες παραμέτρους. 

 
 

Προεπιλεγμένα προφίλ βιοχημικών παραμέτρων 
 

Τα επτά (7) προεπιλεγμένα βιοχημικά προφίλ που υπάρχουν στη διάθεση του κτηνιάτρου και 
διατίθενται έτοιμα προς χρήση είναι τα παρακάτω: 
 

 

Diagnostic Health Profile Για την απόκτηση δεδομένων απαραίτητων για τον 
έλεγχο της παγκρεατικής λειτουργίας και για τη διαφοροποίηση καταστάσεων 
ηπατικής νόσου. Περιλαμβάνει αναλώσιμα για 12 βιοχημικές παραμέτρους (2 set) 
αλλά σας δίνει αποτελέσματα για 13 βιοχημικές παραμέτρους (ALB, ALKP, 
ALT/SGPT, AMYL, BUN/UREA, Ca, CREA, GGT, GLU, LIPA, TBIL, TP και GLOB). 

 

General Health Profile Το πλέον εκτεταμένο προφίλ παραμέτρων. Για γενικό 
έλεγχο της υγείας όλων των ζώων, για προληπτικές εξετάσεις, check-up αλλά και 
για γενική εξέταση κι εκτίμηση της κατάστασης ζώων που νοσούν.  
Περιλαμβάνει αναλώσιμα για 12 βιοχημικές παραμέτρους (2 set) αλλά σας δίνει 
αποτελέσματα για 13 βιοχημικές παραμέτρους ALB, ALKP, ALT/SGPT, AMYL, 
BUN/UREA, Ca, CHOL, CREA, GLOB, GLU, PHOS, TBIL και TP. 

 

Preanesthetic Panel Για την ασφάλεια του ζώου που πρόκειται να υποβληθεί σε 
αναισθησία. Προφίλ 6 βιοχημικών παραμέτρων (ALKP, ALT/SGPT, BUN/UREA, 
CREA, GLU και TP) που χρησιμοποιείται συχνά και για mini check-ups.  
Το κουτί περιέχει 4 sets παραμέτρων, σύνολο 24 slides. 

 

NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Disease) Monitoring Panel 
Περιλαμβάνει 5 ειδικές βιοχημικές παραμέτρους (ALKP, ALT/SGPT, AST/SGOT, 
BUN/UREA και CREA), που πρέπει να ελέγχονται σε ζώα που ακολουθούν θεραπεία 
με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAID therapy).  
Το κουτί περιέχει 4 sets παραμέτρων, σύνολο 24 slides. 



 

Equine Health Profile Για πραγματοποίηση βιοχημικών εξετάσεων σε ιπποειδή. 
Περιλαμβάνει αναλώσιμα για 12 βιοχημικές παραμέτρους (2 set) αλλά σας δίνει 
αποτελέσματα για 13 βιοχημικές παραμέτρους (ALB, ALKP, AST/SGOT, BUN/UREA, 
Ca, CK, CREA, GGT, GLOB, GLU, LDH, TBIL και ΤΡ). 

 

Avian Health Profile Για πραγματοποίηση βιοχημικών εξετάσεων σε πτηνά. 
Περιλαμβάνει αναλώσιμα για 6 βιοχημικές παραμέτρους (4 set) αλλά σας δίνει 
αποτελέσματα για 13 βιοχημικές παραμέτρους (ALB, AST/SGOT, Ca, GLOB, GLU, 
TP και URIC). 

 

Urine P:C Ratio Φοβερό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του κτηνιάτρου καθώς 
τον βοηθά να διαγνώσει νεφρική νόσο σε πολύ αρχικό (άρα αναστρέψιμο) στάδιο. 
Διάγνωση και ποσοτικός προσδιορισμός της πρωτεϊνουρίας, διάγνωση νεφρικής 
νόσου σε πρώιμο στάδιο πριν το ζώο γίνει αζωθεμικό. 

 

 
 

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 
 
 

 

 



 



 
 
 
 

Η μοναδική ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται  
από το Βιοχημικό Αναλυτή IDEXX VETTEST® 

 

Οφείλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο μοναδικό τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα αναλώσιμα του 
αναλυτή, ο ονομαζόμενος “Dry slides technology” και ο οποίος περιγράφεται ακολούθως: 
 

(Dry slides technology) 
 

Τα αναλώσιμα (slides) των βιοχημικών αναλυτών IDEXX VETTEST®, IDEXX Catalyst Dx™ και IDEXX 
Catalyst One™ είναι από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους, σε σχέση με οποιονδήποτε 
ανταγωνιστικό τους βιοχημικό αναλυτή. 
 

Βασικό αναλώσιμο της εξέτασης στους Βιοχημικούς αναλυτές IDEXX VetTest®, IDEXX 
Catalyst Dx και IDEXX Catalyst OneTM είναι το slide της κάθε βιοχημικής παραμέτρου. 
 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις πέντε (5) στοιβάδες που αποτελούν το αναλώσιμο εξέτασης 
μιας βιοχημικής παραμέτρου (slide). 

 
 

Το ανώτερο τμήμα του είναι αυτό που «υποδέχεται» το προς εξέταση δείγμα (ορός ή πλάσμα).  
 

Το μεσαίο τμήμα του slide αποτελείται από τρεις (3) στοιβάδες. Αρχικά, τοποθετούνται φίλτρα που 
εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ακόμα κι αν το δείγμα δεν είναι το επιθυμητό (π.χ. 
σε περιπτώσεις λιπαιμικού, ικτερικού ή αιμολυμένου). Μετά τοποθετείται το αντιδραστήριο.  
Στην τρίτη στοιβάδα λαμβάνει χώρα η χημική αντίδραση μεταξύ αντιδραστηρίου και δείγματος, η 
μέτρηση της οποίας αποτελεί την τιμή της εξεταζόμενης βιοχημικής παραμέτρου. 

 

Το κατώτερο τμήμα του slide υποστηρίζει απλά την κατασκευή του αναλωσίμου, προστατεύοντας 
το μίγμα αντοδραστηρίου – δείγματος και εξασφαλίζοντας το περιβάλλον πραγματοποίησης της 
χημικής αντίδρασης. 

 
 

Στα slides του βιοχημικού αναλυτή IDEXX VETTEST® εφαρμόζεται η τεχνολογία Dry-slide 
technology που εξασφαλίζει αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και σε «προβληματικά» δείγματα. 



 

 

Σχεδόν 75% των δειγμάτων που λαμβάνονται στο χώρο του κτηνιατρείου, 
περιέχουν ύλη που επηρεάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των 
βιοχημικών και των αιματολογικών εξετάσεων. Συνηθέστερα πρόκειται για 
αιμολυμένα, λιπαιμικά και ικτερικά δείγματα.  

Πολύ συνηθισμένη είναι και η παρουσία ινικής (fibrinogen). Η τεχνολογία «Dry Slide» 
χρησιμοποιεί στοιβάδες διαμέσου των οποίων διέρχεται το προς εξέταση δείγμα. 
 
Αυτό κατά κάποιο τρόπο «πλένεται» με αποτέλεσμα να απομακρύνονται οι ακαθαρσίες, οι 
προσμίξεις και κάθε εν γένει ανεπιθύμητο ξένο σώμα που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα 
των λαμβανομένων αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων που πραγματοποιούνται. 
 

 

Σε γενικές γραμμές, η Dry-slide technology λειτουργεί ως εξής: Στην εικόνα φαίνονται οι (μη 
ορατές στο σύνολό τους) στοιβάδες που αποτελούν ένα slide που χρησιμοποιείται είτε στους 
βιοχημικούς αναλυτές IDEXX VetTest® Chemistry Analyzer, IDEXX Catalyst Dx™ Chemistry, 
Electrolytes & T4 Analyzer και IDEXX Catalyst One™ Chemistry, Electrolytes & T4 Analyzer. 
 

   

 

 

Δείγμα του ασθενούς τοποθετείται στην κορυφή της στοιβάδας διάχυσης. 
 

Στοιβάδα διάχυσης Το δείγμα απλώνεται ομοιόμορφα. 
 

Στοιβάδα φιλτραρίσματος Φιλτράρονται υλικά που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 
 

Στοιβάδα αντίδρασης Χημική αντίδραση, αντιδραστηρίου και δείγματος αίματος. 
 

Στοιβάδα ένδειξης Το αποτέλεσμα της αντίδρασης αναλύεται φασματοφωτομετρικά. 
 

Στοιβάδα υποστήριξης Σημείο εισόδου του φωτός, για τη μέτρηση του δείγματος 

(optical interface) 

 

 

Ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας των αναλωσίμων των Βιοχημικών αναλυτών IDEXX φαίνεται σε 
σχετικό video που υπάρχει στη διάθεσή σας. 
  

 

 

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

 
 

Για τη βέλτιστη λειτουργία του βιοχημικού αναλυτή IDEXX VetTest®, της IDEXX Laboratories 

Inc., η εταιρία προτείνει την αγορά του συστήματος 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. 
 
 
Σημειώστε ότι η αγορά του συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών IDEXX IVLS 
(VetLab® Station), για τη λειτουργία του βιοχημικού αναλυτή IDEXX VetTest®, δεν είναι 
υποχρεωτική. 


