
Лактат фотометр плюс DP 110

Професіональний партнёр для діагностики 
та прогнозування працездатності.

Лактат + Глюкоза + Гемоглобін*
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Офіційний представник на території України 
компанія ТОВ “ЛАБІОПРО”

Відповідає вимогам Директиви 98/79/EC, Додатку I та вказаних стандартів 
EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 13640 and EN 61010

Варіо Фотометр DP 300 
Мобільна лабораторія Варіо

Підходить для хірургічних центрів, профілактичної 
медицини, тестування на місті біля ліжка хворого, 
визначення працездатності в спорті, а також для 
реанімаційної медицини. 

- Алкоголь
- Холестерин
- Еритроцити
- Глюкоза
- Гематокрит
- Гемоглобін
- Лактат
- Визначення лактату швидким методом
- Тригліцериди

Лактат фотометр плюс DP 110

Особливо підходить для визначення працездатності 
та передбачення спортивного результату в спорті.

- Лактат
- Визначення лактату швидким методом
- Глюкоза
- Гемоглобін (буде обраховано).

Огляд фотометрів

Варіо Фотометр II DP 310
Мобільна лабораторія II

Підходить для хірургічних центрів, профілактичної 
медицини, тестування на місті біля ліжка хворого, 
визначення працездатності в спорті, а також для 
реанімаційної медицини. 

- Аланін-амінотрансфераза (ALAT/GPT)
- Аспартат-амінотрансфераза (ASAT/GOT)
- С-реактивний білок (CRP)
- Креатинкіназа (CK-NAC)
- Креатинкіназа (CK-MB)
- Холестерин
- ЛПВП холестерин (HDL)
- Фракція LDL-холестерин (ЛПНП) - буде обраховано
- Креатинін
- Еритроцити
- Глюкоза
- Гематокрит
- Гемоглобін
- Лактат
- Визначення лактату швидким методом 
- Магній
- Протеїн
- Тригліцериди
- Сечовина
- Сечова кислота

Дуо Фотометр плюс DP 210

Особливо підходить для визначення неонатального 
білірубіну, для акушерок, медичних центрів для лікування
немовлят, пологових відділень та пологових будинків.

- Білірубін неонатальний 
- Білірубін
- Гемоглобін
- Еритроцити
- Гематокрит

Варіо Фотометр DP 300 
Мобільна лабораторія Варіо плюс

Підходить для хірургічних центрів, профілактичної 
медицини, тестування на місті біля ліжка хворого, 
визначення працездатності в спорті, а також для 
реанімаційної медицини. 

- Алкоголь
- Білірубін
- Неонатальний білірубін
- Холестерин
- ЛПВП холестерин (HDL)
- Фракція ЛПНП -холестерин (LDL) - буде обраховано
- Креатинін
- Еритроцити
- Глюкоза
- Гематокрит
- Гемоглобін
- Залізо
- Лактат
- Визначення лактату швидким методом
- Магній
- Протеїн
- Тригліцериди
- Сечовина
- Сечова кислота

Дуо Фотометр DP 200

Особливо підходить для визначення гемоглобіну при 
проведенні хірургічних гінекологічних операцій 
у відділеннях. 

- Гемоглобін
- Еритроцити
- Гематокрит
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Лактат фотометр плюс 
- Розмір: 19,5 x 10,0 x 4,5 см.
- Вага: 0,4 кг. 
- Довжина хвилі: 520/365 нм.
- Зберігає всі виміряні значення 
  в пам’яті приладу.
- RS 232C інтерфейс.
- Живлення від електромережі, 
   батарейок чи акумуляторів (9В).
- Точність фотометрії < 0,5% при E = 1,000.

Лактат фотометр плюс виробництва фірми 
Діаглобал визначає наступні параметри: 
лактат, глюкозу, гемоглобін.
Немає необхідності вимірювати значення гемоглобіну 
окремо - вони вимірюються під час вимірювання 
лактату й негайно відображаються на дисплеї! 
Лактат також можна виміряти як одне окреме вимірювання 
(час вимірювання 1 хвилина) або як серію вимірювань 
(до 20 зразків одночасно).

Лактат фотометр плюс характеризується надзвичайною 
точністю виміряних значень. Така точність досягається, 
головним чином, за рахунок принципу вимірювань, 
котрий засновано на надійності мокрого хімічного 
фотометричного методу. Постійна інспекція незалежними 
метрологічними організаціями (INSTAND та DGKL) гарантує
постійну високу точність приладу та реагентів. Реагенти 
готові до використання й поставляються в круглих кюветах. 
Для виконання вимірювань необхідно лише додати 
зразок матеріалу, що досліджується

Наявність у транспортному кейсі всіх необхідних додатків, 
мініцентрифуги й піпетки гарантує мобільне використання 
приладу користувачем у будь-який час.
Лактат є найбільш важливим індикатором у спортивній 
медицині для оцінки фізичної працездатності. В останні 
роки ще два параметри стали надзвичайно важливими 
для функціональної діагностики: глюкоза (контроль 
метаболізму вуглеводів) і контроль концентрації 
гемоглобіну (здатність до переносу кисню).

Лактат фотометр плюс –  інтуїтивний, швидкий та надійний.

Крім діагностики фізичної працездатності та 
передбачення спортивного результату, найбільш
важливою областю застосування є діагностика
в умовах реанімації (оцінка стану шоку, серцево-судинного 
колапсу, серцевої недостатності та зупинки серця).

Готові для використання тести:
- LAC 142 лактат:
для серійних вимірювань до 20 зразків одночасно, 
загальний час вимірювання: 3-5 хвилин;
- LAC 342 визначення лактату швидким методом:
для одиничних вимірювань, загальний час вимірювання: 1 хвилина;
- GLU 142 глюкоза.
Гемоглобін обчислюється самим приладом!

  

Матеріал зразків:
10 мкл капілярна, венозна кров, плазма, рідина.

Кейс для транспортування
Розмір: 45 x 36 x 14 см.
Вага: 2,8 кг.
Вміст: фотометр, зарядний пристрій, 
мініцентрифуга, піпетка на 500 мкл, 
батарея, капіляри на 10 мкл, мікропіпетка, 
підставка для кювет, контейнер для сміття, 
коробка з додатками, письмове приладдя.

Друк виміряних значень на ПК
Ми пропонуємо різні програмні продукти. Для детальної
демонстрації й оцінки даних, включаючи аналіз лактату, 
обудови лактатної кривої, порівняння показників працездатності, 
рекомендацій по тренувальному процесу та цілей 
тренувальних занять ми пропонуємо різне програмне забезпечення.

Контрольні реагенти для контролю якості вимірювання:
 - LAC QS лактат:

контрольний набір 2,4 и 10 мМоль/л;
- DIA N Діанорм:
контроль із сироватки для нормального 
діапазону вимірювань;
- DIA P Діапат:
контроль у сироватці для патологічного
діапазону вимірювань.
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