
Οι αναλυτές του κτηνιατρικού εργαστηρίου IDEXX VetLab® Suite 
 

IDEXX Vet AutoreadTM (αιματολογικός αναλυτής) 

 
 

  Αιματολογικός Αναλυτής IDEXX VET AUTOREADΤΜ  
   (η οικονομική λύση όσον αφορά την επιλογή αιματολογικού αναλυτή) 
 

                                         
 

Ο Αιματολογικός αναλυτής IDEXX VET AutoreadTM 
 

Η μέθοδος λειτουργίας του, εγγυάται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του. Ο αιματολογικός 
αναλυτής IDEXX VET AutoreadTM εξετάζει τις ακόλουθες παραμέτρους:  
 

 Αιματοκρίτης – HCT (%) 
 Αιμοσφαιρίνη – HGB (g/dl) 
 Δείκτης μέσης συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό – MCHC (Hgb/ Hct * 100) 
 Ολικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων – WBC 
 Κοκκιοκύτταρα – GRANS (Απόλυτος αριθμός και %) 

 Ουδετερόφιλα – NEUT 
 Ηωσινόφιλα – EOS στο σκύλο 
 Λεμφοκύτταρα / Μονοκύτταρα – L / M (Απόλυτος αριθμός και %) 
 Αιμοπετάλια – PLT 
 Eμπύρηνα ερυθρά (NRBCs) 

 Δικτυοερυθροκύτταρα Retics (%) 
 

Προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Καλιμπράρεται αυτόματα μέσω λογισμικού 
(software) και μπορεί να εξετάσει δείγμα σκύλου, γάτας, ιπποειδών και βοοειδών. Τα αποτελέσματα 
συμπεριλαμβάνουν και ανάλυση του Buffy Coat. Το προς εξέταση δείγμα είναι πλήρες αίμα και η 
απαιτούμενη ποσότητα πολύ μικρή, μόλις 0,1 ml. Ο χρόνος εξέτασης του δείγματος δεν υπερβαίνει 
τα 5 λεπτά. Ο αναλυτής μπορεί να δουλέψει είτε ανεξάρτητα είτε συνδεδεμένος με το βιοχημικό 
αναλυτή οπότε και δίνονται συνδυασμένα αποτελέσματα. Είναι απλός στη χρήση του και δεν απαιτεί 
εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχει πλήρες μενού καθοδήγησης του χρήστη. 
 

Αναβάθμιση του αναλυτή γίνεται δωρεάν, εφ’ όρου ζωής, συνήθως μια φορά το χρόνο. 
 

Όντας αναλυτής ξηράς χημείας, είναι πολύ οικονομικός ως προς τη χρήση κι εν γένει λειτουργία του 
καθώς δεν απαιτούνται συνεχείς καθαρισμοί και καλιμπραρίσματα που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση 
αναλωσίμων, όπως συνήθως συμβαίνει στους αναλυτές υγράς χημείας. 
 
 

Είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αναλυτής στην κατηγορία του που στα αποτελέσματά του περιλαμβάνονται και 
τα  δικτυοερυθροκύτταρα Retics (%), η μοναδική αιματολογική παράμετρος που προσδιορίζει αν μια 
αναιμία είναι ανταποκρινόμενη ή μη (regenerative or non-regenerative anaemia).  



 

         
 
 

    
 

 

 

 



 

 
 
 
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 αιματολογικού αναλυτή IDEXX Vet AutoreadTM, 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 αιματολογικού αναλυτή IDEXX Vet AutoreadTM, της 
IDEXX Laboratories Inc., δεν είναι υποχρεωτική. 


