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ABL9 kan gazı analizörü

Hızlı ve güvenilir kan gazı 
sonuçları ile hasta bakımı
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Kolay Kullanılan 
Akıllı Çözüm



Kan gazı testi çok yönlü bir bilimdir ve hasta bakım 
kalitesini artırmak isteyen herhangi bir hastane için çok 
büyük önem taşır. Doğru kan gazı analizi ile kritik hastaları 
teşhis edebilir ve güvenli bir şekilde tedavi edebilirsiniz.

Akıllı bir kan gazı analizörüne doğrudan erişiminizin 
olduğunu ve hem kullanımı kolay hem de sadece 70 μL 
kan ile 8 kritik parametrenin hızlı ve güvenilir sonuçlarını 
sunma olanağınız olduğunu düşünün. Radiometer 
olarak biz bunu hayal ettik ve bu yüzden ABL9  kan gazı 
analizörünü geliştirdik. 

Günlük işlemlerinizi karmaşıklıktan uzak ve kolay bir 
şekilde yapmak için ABL9 kan gazı analizörü!

Karmaşıklıktan uzak 
kolay çözüm



ABL9 analizörü 
sizlere nasıl yardımcı 
olabilir?
ABL9 çok büyük bir potansiyele sahip, küçük bir 
alan kaplayan kan gazı analizörüdür. Yüksek analitik 
performansa ve kanıtlanmış sensör teknolojisine dayalı, 
kolay test çalışmaya izin veren tak ve çalıştır çözümü 
sunar. Kullanıcı kılavuzunu ekrandan adım adım 
basitçe takip ederek ABL9 analizöründe hasta örnekleri 
çalıştırılabilir, asit-baz dengesi, oksijen alımı, oksijen 
taşınması, doku oksijenasyonu ve elektrolit durumu 
hakkında net bilgi alabilirsiniz.

 

Kritik hastalara doğru teşhisin konması için ihtiyacınız olan 
veriyi zaman kaybetmeden almalısınız!

l
New!



Kritik hastaların tanı ve tedavisinde ABL9 
analizörünün sizi nasıl destekleyeceğini gösteren 
6 eğitim videosu hazırladık. 

Hasta vaka hikayeleri:

KOAH Hastası

Alkollü Çocuk

Septik Hasta

Diğer videolar, arteriyel bir ponksiyonun nasıl 
yapılacağı, raporun okunması ve vücuttaki asit-
baz dengesinin nasıl anlaşılacağı hakkında bilgi 
vermektedir. 
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ABL9 
kan gazı analizörü

Kolay Kullanılan
Akıllı Çözüm

8.4” LCD

Weight <7kg

39 cm

Performans özellikleri:

• Numune hacmi: 70 μL

• Ölçüm süresi: 70 saniye, 8 ölçülen ve 20 
hesaplanan parametre

Dokunmatik Ekran 

• Tablet benzeri dokunmatik ekran

• Son derece sezgisel arayüz 

• Adım adım kullanıcı kılavuzu 

Prob 

• Kendi kendini temizleme fonksiyonu 

• Kolay numune girişi için gömülü ışık 

• Enjektör ve kapiller tüpler için iki ayrı 
pozisyon

Sensör Kaset  

• 70 μL numune ile 8 parametre

• 15’den 600 test kasete kadar seçim opsiyonu

• Kanıtlanmış kalın film sensör teknolojisi


