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ТОВ “АЛЬБАМЕД” – сучасні світові тенденції розвитку ринку лабораторної діагностики.
Основними напрямками роботи компанії є: забезпечення лабораторій реагентами та витратними матеріалами до біохімічних, імунологічних та гематологічних аналізаторів!
Ми постійно розширюємо асортимент продукції, реєструємо нові товари, виходячи з потреб
наших клієнтів і сучасних світових тенденцій розвитку ринку продуктів для лабораторії.
Пропонуємо Вашій увазі:
Автоматичні аналізатори ШОЕ Improve
Автоматичні аналізатори сечі, осаду сечі Improve
Автоматичні гематологічні аналізатори Zybio та Diagon
Аналізатори імуноаналізу Bioscience
Аналізатори калу Sciendox
Реактиви / реагенти для гематологічних аналізаторів виробництва Norma Instruments
та Diagon
Автоматичні біохімічні аналізатори Zybio
Контрольний матеріал та калібратори для гематології, біохімії, імунології Bio-Techne
R&D Systems
Програми міжнародного контролю якості INSTAND e.V
Реагенти для проточної цитометрії EXBIO
Системи виділення нуклеїнових кислот Zybio
Вакуумні системи забору крові для загального аналізу крові, біохімії, імунології, ПЛР,
аплікатори виробництва Improve
Медичні рукавички, лабораторний пластик
Системи HemoCue для відділень трансфузіології та центрів переливання крові
Все обладнання, реагенти та витратні матеріали мають декларації відповідності.
За Вашим бажанням, ми готові НАДАТИ прилад для апробації у Вашій лабораторії!
Звертаємо Вашу увагу, що ми готові запропонувати взаємовигідне співробітництво:
можливість відвантаження товару протягом 1-2 х днів
відстрочка платежу до 14 днів від дати постачання
система знижок, яка дозволить Вам вибрати найбільш вигідні та зручні умови покупки
Дозвольте також звернути Вашу увагу, що ми завжди маємо в наявності основні позиції продукції,яку пропонує компанія АЛЬБАМЕД (Siemens, Norma, Improve, R&D, Bio-Rad,
Diagon, Zybio).
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Лабораторне
обладнання

Категорії: Аналізатори ШОЕ

Загальна інформація
Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів ESR-30 – швидкий і простий у використанні прилад.
Вимірювання базується на методі Вестергрена.
Одночасно можна сканувати до 30 зразків
Температурна компенсація відноситься до 18 ° C за методом Вестергрен
Відображення та друк кривої ESR
Сенсорний екран, великий LCD-дисплей
Вбудований внутрішній термореєстратор
ESR пробірки (скло 1.28mл/9*120mm)
Можливість вибору 4 мов
Доступ до LIS / HIS
Можливість підключення сканеру штрих-кодів

Характеристики
Область застосування – Аналіз швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ)
Можливість завантаження зразків – До 30 зразків одночасно
Умови експлуатації – 15°C~32°C/ вологість≤ 85 %
Пробірка – ESR пробірки (скло 1.28mл/9*120mm)
Вимірювання базується на Westergen за оптичним
принципом – Інфрачервоний датчик
Пропускна здатність – До 60 зразків за годину
Блок живлення – AC 220V/110V ± 10%, 50/60 Hz, 50W
Кількість каналів – 30 доступних каналів
Розмір – 400mmx300mmx200mm(LxWxH)
Вага нетто – 11.5kg

Діапазон рівня крові – 50 мм ~ 64 мм
Відтворюваність – <0.3% ± 2 мм/1 год
Дисплей – LCD з підсвіткою
Метод введення – Сенсорний
Інтерфейс – RS-232 serial port
Друк – Внутрішній принтер
Час вимірювання – 30 /60 хв

Штатив для пробірок
IMPROVE ESR Fast
Detector (ШОЕ)

ОБЛАДНАННЯ

Автоматичний
аналізатор IMPROVE
ESR-30 (ШОЕ)

Категорії: Аналізатори ШОЕ

Загальна інформація
Штатив IMPROVE ESR розроблений спеціально для пробірок ШОЕ IMPROVACUTER ESR для тестування швидкості
осідання еритроцитів (ESR). Вимірювання базується на методі Вестергрена.
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ОБЛАДНАННЯ

Автоматичний
гематологічний
аналізатор
ZYBIO Z3/Z3 CRP

(3-diff, 21/23 параметр, 70/60 проб/год+CRP)
Категорії: Гематологічні
аналізатори

Загальна інформація
Гематологічний аналізатор Z3 забезпечить впевнені результати та максимізує ефективність робочого процесу
за допомогою інтуїтивного програмного інтерфейсу, спрощеної гідравлічної конструкції та якісного апаратного
модуля.
Z3-це 3-diff гематологічний аналізатор нового покоління з 21 параметром та З гістограмами.
Даний аналізатор також може застосовуватись великими лабораторіями у якості резервного.
Z3/Z3 CRP процює в поєднанні з відповідними реагентами, для кількісного виявлення аналітів у заразках крові
людини в клінічних умовах методами електричного імпедансу, колориметричної та розсіювальної турбодиметрії.
Одна клавіша для відсмоктування очищувача зонду для глибокого очищення всього пристрою
Багатомовний інтерфейс: російська, китайська, англійська, іспанська, португальська мови, тощо.
Більш тривалий термін зберігання для Diluent та Lyse до 24 місяців
Безцианідні регенти для HGB
Контроль рівня реагентів здійснюється двома способами, включаючи програмні та апаратні компоненти
Автоматично завантажується номер партії та інформація про термін придатності за допомогою сканеру
шрих-кодів

Характеристики
21 параметр: WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD,
PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
3 Гістограми: WBC, RBC, PL Т
70/60 проб на годину
Цільна кров: 10/15 μІ
Попереднє розведення: 20 μl
2 реагенти + 1 миючий засіб для обслуговування
10,4-дюймовий сенсорний екран
18Kg
300(W)X400(D)X41О(Н)
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Категорії: Гематологічні
аналізатори

Загальна інформація
Аналізатор Z5 Zybio – компактний 5-diff аналізатор, що за своїми характеристиками значно перевершує існуючі
на ринку аналоги. Він розроблений для удосконалення дослідження крові та може забезпечити 29 параметрів,
2 скатер-грами та 2 гістограми сучасними методиками лазерною та проточної цитометрії. Аналізатор Z5 Zybio
перевищує очікування від аналізаторів даного класу для невеликих та середніх лабораторій шляхом досконалої
роботи електричної складової аналізатору на фоні невисокої собівартості тесту.

Характеристики
Доповнення 5-diff WBC за допомогою відмінного трикутного лазерного розсіювання, вдосконаленої проточної цитометрії та хімічного барвника, навіть опції високого рівня еозинофілів.
У порівнянні з підрахунком імпедансу WBC, оптичний канал WBC / BASO дає більш надійні результати для
вимірювання базофілів.
З розширеним діапазоном лінійності WBC та PLT, отримайте більш точний результат підрахунку WBC та PLТ та
якісні показники з низькими значеннями.
CBC 5-diff з 25 параметрами ( WBC, Lym%, Mono%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym #, Mono #, Neu #, Bas #, EOS #, RBC,
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC. 4 параметри дослідження:
ALY%, ALY #, LIC%, LIC # ).
Дві гістограми для RBC, PLT і одна 30-розсіяна схема для диференціації та одна 20-розсіяна схема для
WBC; BASO підрахунок.
Для аналізу венозної та капілярної крові потрібно лише 18 мкл проби.
Моніторинг реагентів автоматично змінюється від нормального до аномального стану.
Оптимізована система подачі рідини зменшує витрату реагенту.

ОБЛАДНАННЯ

Автоматичний
гематологічний
аналізатор ZYBIO Z5

Гематологічний аналізатор Z5 компактний пристрій, який підходить, як для великих, так і малих за обсягом
досліджень, лабораторій.
8,4-дюймовий сенсорний екран дає зручність в роботі завдяки широкому куту огляду.
Більш ніж 20 видів інтелектуальних оповіщень, щоб вказувати на аномальний диференціал та морфологію крові.

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com

7

ОБЛАДНАННЯ

Автоматичний
гематологічний
аналізатор Diagon
3-diff Cellagon 3
Категорії: Гематологічні
аналізатори

Загальна інформація
Провідна технологія
Гарантія до 2 років
Європейський бренд – виготовлений в Угорщині
Повне власне виготовлення
Оптимізований прилад + реагенти + контроль якості + калібратори
Якість Diagon, гарантія та підтримка
Зручна швидкість: 60 тестів / годину
Закрита система: Захист реагенту RFID
Оптимальний аналіз: 3-diff , відкритий забір матеріалу, попереднє розведення
Низький об’єм зразка: 9,8 мкл (венозна кров / капілярна кров) 20 мкл (режим переднього розведення)
Зберігання до 200 000 результатів пацієнтів
Шприц високої точності для відбору проб
Вбудований термопринтер
Експорт даних USB

Характеристики
Метод двоканального імпедансу для підрахунку клітин
Колориметричне визначення HGB
Світлодіодна підсвітка
Безціанідні реагенти
21 параметр / 3 гістограми:
WBC, LYM#, LYM% MID#, MID%, GRA#, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV,
PDW, PCT, P-LCC, P-LCR.
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Категорії: ПЛР аналізатори

Загальна інформація
Система виділення нуклеїнової кислоти ЕХМЗООО може широко
використовуватися в наукових дослідженнях, клінічній діагностиці, контролі та профілактиці захворювань, виявленні безпеки
харчових продуктів, судово–медичній науці та інших галузях. За
допомогою відповідного набору реагентів Zybio EXM3000 може
швидко виділяти нуклеїнові кислоти з різних зразків, таких як:
цільна кров, сироватка, плазма, мазки з горла, секрети, відшаровані клітини, сеча, мокрота, кал та тканина FFPE. Екстракція нуклеїнової кислоти з 32 зразків може бути завершена за 9 хвилин,
що може значно прискорити подальший етап аналізу ПЛР.

Характеристики
Розумний та ефективний
Програмне забезпечення нагадує, чи правильно вставлена магнітна втулка, щоб гарантувати правильну
роботу приладу;
Сповіщення про аварійну ситуацію.

Простий в експлуатації
8,4-дюймовий сенсорний екран HD;
Містить 5 наборів попередньо встановлених програм для задоволення потреб основних програм аналізу;
Попередньо заповнений набір реагентів для скорочення робочого процесу та часу.

Відмінна продуктивність
Магнітний потік становить 5500 GS;
Програми для екстрації можна редагувати та доповнювати. Можна зберігати більш ніж 500 програм.

ОБЛАДНАННЯ

Система виділення
нуклеїнових кислот
ZYBIO EXM3000

Безпека та надійність
Функція вентиляції під низьким тиском;
Оснащений фільтром НЕРА та фільтрувальним елементом для безпеки оператора;
Після екстракції, автоматичне нагадування про UV-стерилізацію.
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Система виділення
нуклеїнових кислот
ZYBIO EXM6000
Категорії: ПЛР Аналізатори

Загальна інформація
Система виділення нуклеїнових кислот EXM6000 розроблена, як високотехнологічний прилад для виділення та
очищення ДНК / РНК з різних типів зразків.
EXM6000 – це високопродуктивний прилад, заснований на методі магнітних кульок для виділення та очищення
нуклеїнових кислот.
Система очищення нуклеїнових кислот EXM6000 може широко використовуватися в наукових дослідженнях,
клінічній діагностиці, постійному контролі й профілактиці захворювань, виявленні безпеки харчових продуктів,
судової медицини та інших додатках. З відповідним набором реагентів Zybio EXM6000 може швидко виділяти
нуклеїнові кислоти з різних зразків, таких як кров, сироватка, плазма, мазки з горла, виділення, сеча, мокрота, кал
і тканину FFPE. Екстракція нуклеїнової кислоти з 96 зразків може бути завершена за 12 хвилин, що може значно
скоротити загальний час виявлення ПЛР.

Характеристики
Інтелектуальний та ефективний: перегляд робочого стану приладу в режимі реального часу за допомогою
вбудованої світлодіодної лампи. Один ключ до усунення помилок.
Простота в експлуатації: сенсорний екран HD з діагоналлю 8,4 дюйма. Автоматичне завантаження магнітної втулки. 5 встановлених програм для вірусів, WB, FFPE, бактерій, набір для екстракції калу.
Попередньо заповнений набір реагентів для скорочення робочого процесу та часу.
Безпечний та надійний: оснащений вентиляційними пристроями та функцією вихлопу з негативним
тиском. Оснащений фільтром НЕРА фільтром для забезпечення безпеки оператора. Після екстракції автоматичне нагадування про стерилізацію ультрафіолетом.
Всього 12 хвилин для вилучення 96 зразків
Магнітний потік до 5500 GS, уникаючи ризику падіння магнітної кульки
≥ 98% Швидкість відновлення магнітної кульки
≤ 3% CV
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Категорії: Аналізатор сечі,
Лабораторне обладнання

Загальна інформація
LX-860 Повністю автоматичний прилад для аналізу сечі, який використовує суху хімію. За одну постановку прилад
аналізує 8-12 зразків сечі.
Завдяки функці автоматичного аналізу, прилад має можливість тестувати 480 тест-смужок на годину, та функіцію
автодруку або експорту результатів.

Характеристики
Вимірювальні значення: UBG, GLU, BIL, VC, KET, SG, PH, BLD, PRO, NIT, LEU MA
Час випробування одного зразка: 60 сек
Продуктивність: 480 зразків/год
Зберігання: результат тестування 10000 зразків
Дисплей: кольоровий / сенсорний
Принтер: 36-канальний термопринтер
Стандартний вихідний порт RS232 і порт USB для підключення
Сканер штрих-кодів: Стандартний порт PS / 2 для підключення і використання зі сканером штрих-кодів.
Потужність: 230 В х 50 Гц
Розмір пристрою: Довжина: 360 мм, Ширина: 310мм, Висота 218мм
Вага: 3 кг

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com
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Автоматичний
аналізатор сечі
IMPROVE LX-860
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ОБЛАДНАННЯ

Автоматичний
біохімічний аналізатор
Zybio EXC 200
Категорії: Біохімічні аналізатори

Загальна інформація
Операційна система, інтегрована з аналізатором, економить більше місця для малих і середніх лабораторій. Сенсорний екран, кольорове та інтуїтивно зрозуміле меню навігації забезпечують зручність використання. Мінімальний реакційний обсяг та менше споживання води, призводять до економії. Двонаправлений інтерфейс LIS, забезпечує зручну передачу результатів.
EXC 200 поєднує в собі розширені універсальні функції, що забезпечують високоякісне тестування, з аналізатором
клінічної хімії, що забезпечує продуктивність до 240 т / год.
24-годинне безперервне охолодження для підтримки реагенту в якісному стані.
Зонд промивання під високим тиском, як всередині, так і зовні, щоб підтримувати низький рівень
транспортування: 0,005%.
Зонд розроблений з виявленням рідини, автоматичним регулюванням глибини і захистом від зіткнень.
Розширене зчитування оптичної щільності з лінійністю становить 0-4,0 Abs.
Оптична порошкова система – спектрофотометрія для отримання більш надійного результату.

Характеристики
Швидкість передачі

До 240 т / год
Методологія: кінцева точка, фіксований час, кінетика
Принцип: абсорбційна фотометрія, турбідиметрія
Система: відкрита

Оптична система

Джерело світла: Галоген- вольфрамова лампа
Довжина хвилі: (340-800) нм, всього 12 довжин хвиль
Спектр поглинання: 0-4,0 абс

Зразок

Кількість зразків: 40 позицій
Обсяг зразка: 2 мкл -50 мкл, крок 0,5 мкл
Пробовідбиральний зонд: Виявлення рівня рідини, автоматичне регулювання глибини і захист від зіткнень
Тип зразка: Сироватка, плазма, сеча, шлунковий сік, плевральна рідина і спинномозкова рідина

Система реагентів
Реагенти: 40 позицій

Система реакції

Кювета: 63 кювети з оптичним діаметром 5 мм
Обсяг реакції: 90 мкл-450 мкл
Температура реакції: 37 ± 0,1°C

Система очищення
6-ступінчаста станція

Контроль

Правило контролю: Westgard

Калібрування

Режим калібрування:
Одна точка, дві точки, кілька точок, Logistic-Log4 / 5P, Exponential-5P, Polynomial-5P і Spline

Операційна система
Підтримка Windows 10. LIS
Хост-інтерфейс
RS232, TCP / IP

Інші

Джерело живлення
100-240 В ~, 50/60 Гц
Постійне повітряне охолодження
Споживання води <5 л / ч
Розмір (мм): 710 (Ш) × 705 (Г) × 635 (В)
Маса: 65 кг
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Категорії: Біохімічні аналізатори

Загальна інформація
Повністю автоматичний біохімічний підлоговий аналізатор, який може проводити 400 тестів на годину.
Він використовується для біохімічного аналізу лабораторій середнього та великого обсягу.
400 фотометричних тестів на годину надає більш високу ефективність роботи лабораторії.
24-годинна безперервна система охолодження для реагентів забезпечує стабільну робочу середу.
Мінімальний об’єм біоматеріалу та реагентів, більш низьке споживання води, багаторазова кювета, лампа с
тривалим терміном служби роблять цю систему рентабельною.
Двонаправленний інтерфейс LIS забезпечує зручну передачу результатів.
Більше 100 оригінальних реагентів та контролю якості забезпечує якісні та надійні результати.

Характеристики
Швидкість передачі

До 400 т / год
Методологія: кінцева точка, фіксований час, кінетика
Принцип: абсорбційна фотометрія, турбідиметрія
Система: відкрита

Оптична система

Джерело світла: Галоген- вольфрамова лампа (більш ніж 2000 годин роботи)
Довжина хвилі: (340-800) нм, всього 12 довжин хвиль
Спектр поглинання: 0-4,0 абс

Зразок

Кількість зразків: 100 позицій, 5 аварійних
Обсяг зразка: 90-450мкл
Пробовідбиральний зонд: Виявлення рівня рідини, автоматичне регулювання глибини і захист від зіткнень
Тип зразка: Сироватка, плазма, сеча, шлунковий сік, плевральна рідина і спинномозкова рідина

Система реагентів
Реагенти: 80 позицій

Система реакції

Кювета: 81 кювети з пластику(опціонально) або з кварцу
Обсяг реакції: 90 мкл-450 мкл
Температура реакції: 37 ± 0,1°C

ОБЛАДНАННЯ

Автоматичний
біохімічний аналізатор
Zybio EXC 400

Система очищення

8-ступінчаста станція
Зонд для промивання високого тиску, як всередені, так і на зовні.

Контроль

Правило контролю: Westgard

Калібрування

Режим калібрування:
Одна точка, дві точки, кілька точок, Logistic-Log4 / 5P, Exponential-5P, Polynomial-5P, Spline та ін.

Операційна система
Підтримка Windows 10. LIS
Хост-інтерфейс
RS232, TCP / IP

Інші

Джерело живлення
100-240 В ~, 50/60 Гц
Постійне повітряне охолодження
Споживання води <7 л / ч
Розмір: 820 (Ш) × 1250 (Г) × 1100 (В)
Маса: 200 кг

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com
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Імунофлуоресцентний
експрес-аналізатор
Bioscience POCT
Axceed P200
Загальна інформація
Флуоресцентний аналізатор імунологічного аналізу Axceed P200 складається з флуоресцентного аналізатора імунологічного аналізу, адаптера змінного струму та відповідної тестової касети.
Аxeed P200 - це портативний інструмент для медичної діагностики, який використовується для вимірювання вмісту кількості біомаркерів у цільній крові, сироватці крові або плазмі людини. Результат тесту використовуеться у
клінічній діагностиці та, як допоміжний засіб у клінічній діагностиці та прогнозі.
Флуоресцентний імунологічний аналіз - це метод використання тривалентних мічених іонів, як індикаторів для
маркування білка, поліпептиду, гормону, антитіла, зонда або клітин нуклеїнової кислоти.
Після реакції використовують аналізатор для вимірювання інтенсивності флуоресценції в продукті, для визначення концентрації аналіту в реакційній системі, щоб досягти мети визначення зразка.

Тест-панелі
Cardiometabolic (MYO, cTnl, CK-MB, NT-proBNP, BNP, D-Dimer);
Infection (CRP, PCT);
Gonadal Hormone (β-hCG, FSH, LH, PRL);
Thyroid Function (TSH, FT4, FT3);
Infectious Disease (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb);
Tumor Markers (PSA, AFP);
Bone Metabolism (Vitamin D);
Diabetes (HbA1c)

Характеристики
Блок живлення:
Вхідна потужність: АС 100 В-240 В 50/60 Гц;
Вихідна потужність: 12V постійного струму, 6,67 А;
Вбудовна літієва батерея, за потребою
Дисплей: 7-дюймовий РК-сенсорний екран.
Принтер: вбудований термопринтер.
Калібрування: (RFID) код касети.
Розпізнання касет: ідентифікація QR-коду.
Порт: Ethernet, USB.
Модулі WIFI: можна під’єднатися до бездротової мережі.
LIS-з’єднання (HL7), PC-з’єднання, підключення зовнішнього сканера.
Вбудована функція інкубації касети: може бути ввімкнено або вимкнено відповідно до вимог користувача.
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Категорії: Хемілюмінесцентні
аналізатори

Загальна інформація
Хемілюмінісцентний напівавтоматичний імуноферментний прилад з широким спектром аналітів.
Особливість продуктивності: ефективна інтегрована конструкція, точний тривимірний аналіз роблять прилад
стабільним і надійним;
Функція інструментальної діагностики може допомогти користувачам точно судити про причину несправності;
Запатентована технологія запобігання контамінації в лунках забезпечує точність виявлення;
Різноманітні методи побудови калібрувального графіка та калібрування однієї / двох точок покращують ефективність використання реагенту;
Вдосконалена система контролю якості може відповідати вимозі постійної оцінки результатів;
Різні шаблони звітів, що надають можливість користувачам вирішувати завдання зі звітньою документацією.
Основні компоненти: високочутливі модулі підрахунку фотонів, відповідне комп’ютерне програмне забезпечення
Область застосування: кількісне визначення аналіту для хемілюнінесценції HRP-люмінола розроблений компанією Bioscience

Характеристики
Використання малого об’єму біоматеріалу та реагенту, низька вартість.
Висока чутливість ≤5 × 10-17моль HRP, ІФА 10-9-10-10 моль
Широкий лінійний діапазон 0 ~ 2,5 × 107RLU, тоді як діапазон ELISA – 0 ~ 4,0
Тривалий термін дії реагентів 12-18 місяців, ІФА 6-12місяця
Похибка ≤ 5 × 10-5
Пакетна обробка зразків
Широкий діапазон фізичного обстеження та первинного скринінгу
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Хемілюмінесцентний
імуноаналізатор
Bioscience PETECK96
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Хемілюмінесцентний
імуноферментний
аналізатор
Bioscience Axceed 260
Категорії: Хемілюмінесцентні
аналізатори

Загальна інформація
Повністю автоматизований та надійний хемілюмінесцентний імуноаналізатор з гнучким масштабуванням, підходить для середнього та великого об’єму лабораторій. Запатентована технологія змішування магнітних часток
при постійній температурі. Має великий перелік тест-систем, якісний та точний аналіз. Простий в експлуатації
операційний інтерфейс.

Характеристики
Швидкість тестування: 240Т / год
Технічна функція: Виявлення згустків зразків, виявлення рівня рідини, сигналізація критичного рівня
розчину для очищення, звукова та світлова сигналізація, автоматичне запобігання зіткнення.
Тестовий режим: Випадкова, партійна та CITO (зразок можна встановити в будь-який час)
Спосіб змішування: Незалежне швидкісне двостороннє автоматичне перемішування
Зразки позицій: 60 (10 аварійних позицій)
Позиції реагентів: 30 (функція охолодження)
Швидкість розкапування зразків: ≤10 -6
Інкубаційні позиції: 90 (37 ± 0.5 °C)
Механізм: хемілюмінесценція магнітних частинок
Шаблон поділу: Техніка магнітної ізоляції
Час першої відповіді: 10 хвилин
Обсяг зразка: 10-50 мкл
Тип передачі: Обертовий диск
Тип зразка: Сироватка, плазма
Термін придатності реагента: 28 днів
Режим калібрування: 2 або 6 точок
Стабільність калібрування: 28 днів
Сканування штрих-кодів: сканер штрих-коду (необов’язково), можна визначити різні штрих-коди
Програмне забезпечення: Китайський / англійський інтерфейс роботи, обмін даними з системою LIS/HIS,
досконала система управління даними.
Розмір: 1300мм × 600мм × 740мм (довжина × ширина × висота)
Вага: 150 кг
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Категорії: Аналізатори калу

Загальна інформація
Напівавтоматичний аналізатор кала Feces Analyzer-50.
Зручний, високоефективний, безпечний, багатофункціональний.
Повноцінна технологія сепараційної фільтрації.
Види біоматеріалу: кал, мокрота, слиз, гній, інші тверді зразки.
Морфологія:
клітини: еритроцити, лейкоцити, “гнійні тільця”, епітеліальні клітини; яйця: гельмінтів, кісти найпростіших,
трофозитів, аскарид, анкілостомоз, гостриків, ехінокока; кристали; гриби; личинки паразитів; залишки їжі.
Хімічні та імунологічні тести: ротавірус, хелікобактер пілорі, прихована кров, аденовірус.

Характеристики
Система аналізу кала складається з хоста приладу та керуючого програмного забезпечення.
Система оздоблена зовнішнім ручним мікроскопом, ручним сканером, комп’ютером та дисплеєм, підключенням зовнішніх пристроїв та мереж через USB та мережевої лінії на панелі приладу.
А також витратні матеріали, включаючи пробірку для збору проб, фільтрувальну трубку, ложку для проби,
картку з реагентами колоїдного золота, консервант.
Обробка проб в приладі включає додавання розчинника, перемішування і фільтрацію.
Операція виконується приладом автоматично.
Ручна та автоматична функція фотографування зразка під мікроскопом
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Автоматичний
аналізатор калу
Sciendox 2000R
Категорії: Аналізатори калу

Загальна інформація
Sciendox 2000R використовується для загальноклінічних лабораторних досліджень калу. Станція здійснює автоматичну пробопідготовку зразків, мікроскопічне, морфлогічне та імунологічне дослідження. Забезпечує біологічно безпечну утилізацію відходів. Автоматична пробопідготовка доводить взятий зразок до стану суспензії, фільтруючи конгломерати та пропускаючи необхідні для дослідження елементи. Станція дозволяє стандартизувати
пробопідготовку, виробляючи її на високому рівні якості, недоступній при ручному методі.
При мікроскопічному і морфологічному дослідженні можливе виявлення:
гельмінтів (круглі черв’яки, трихінели, аскариди, гострики, волосоголовці, плоскі черви, анеліди, скребни);
яйця гельмінтів;
м’язові волокна;
не перетравлені залишки їжі;
крохмаль;
жири;
цвілеві гриби.

Характеристики
Габарити, см: 156х78х120
Мінімальні розміри робочого простору, см: 136х158
Середня продуктивність, проб / год: 60 функції
Модуль пробоподготовки
Модуль для мікроскопії та морфології
Модуль для імунології
Видалення рідких, твердих та газоподібних відходів

+380677725778

+380933200997
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HemoCue Glucose 201 RT
HemoCue Glucose 201 RT дає лікарям-професіоналам результати аналізів лабораторного якості там, де вони
потрібні найбільше на місці надання медичних послуг.
Унікальна технологія кювет не тільки дозволяє досягти
найвищої точності після всього лише трьох простих дій,
але і знижує серйозні ризики забруднення.

Загальна інформація
Виявлення глюкози в цільній крові за допомогою системи контролю рівня глюкози в крові HemoCue® Glucose
201 RT є простим, швидким та надійним методом діагностики. Отримані результати за допомогою даного методу
співпадають із результатами стандартних лабораторних методів. Для дослідження може використовуватися капілярна, венозна та артеріальна кров. HemoCue Glucose 201 RT аналізатор є легким приладом, який оснащений
адаптером, що робить його мобільним та зручним у використанні в лікарнях, лабораторіях, а також у відділеннях
медсестринського догляду. В пам’яті аналізатора зберігаються до 600 результатів вимірювань з датою та часом
їх проведення. Результати можуть бути роздруковані через зовнішній принтер або завантажені в ПК.

Мікрокювети для визначення
рівня вмісту глюкози
Glucose 201 RT HemoCue
Категорія: Системи HemoCue

Загальна інформація
Кювета, яка самозаповнюється. Одноразова мікрокювета з полістиролу.
Обсяг – 5 мкл. Містить сухі реагенти на внутрішній поверхні стінок (муторотаза, дегидрогеназа і діафораза по
7%, 18% НАД, 26% поліпропіленгліколь, 15% МТТ, 30% сапонін, 3% хлорид амонію, 1,5% фторид натрію).
Фасовка: 25 мікрокювет в коробці.
Мікрокювета індивідуально упакована. Упаковка: 4 коробки.
Умови транспортування і зберігання при температурі нижче + 8 ° С (можна заморожувати).
Призначені для використання тільки з аналізаторами HemoCueGlucose 201+ (система закритого типу)
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HemoCue Plasma/Low Hb
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Категорії: Системи HemoCue
Ступінь гемоліза є важливим показником якості та
цілісності препаратів крові. Інновація HemoCue встановила новий стандарт і дала можливість легко і точно
оцінити ступінь гематоліза безпосередньо на місці
надання медичних послуг.

Загальна інформація
Заміна суб’єктивної візуальної оцінки
Точне заводське калібрування по методу контролю ICSH
Запатентована технологія мікрокювет зі стандартними характеристиками партій
В наявності є контрольні зразки на основі крові
Плазма, сироватка крові, водні розчини або збережені суспензії еритроцитів
Простота застосування, отримання результату за одну хвилину
Портативний пристрій, що дозволяє проводити дослідження будь-де
Швидке навчання, практична відсутність технічного обслуговування

Мікрокювети для визначення
гемоглобіну Plasma/Low Hb
HemoCue
Категорія: Системи HemoCue

Загальна інформація
Мікрокювети для визначення гемоглобіну виготовлені з полістиролу і являють собою ємність об’ємом близько 20
мікролітрів. Ємність мікрокювет заповнена реагентами. (Оптичне вікно мікрокювет містить необхідні реагенти на
внутрішній поверхні стінок). Реагенти: 44% (вагових) – Натрію діоксіхолат, 22% – азид натрію, 25% – нітрит натрію,
9% – інертний наповнювач.
Відстань між стінками мікрокювет становлять 0,13 мм, що дозволяє вимірювати концентрацію гемоглобіну без попереднього розведення. При проведенні аналізу, кров, вступаючи в порожнину мікрокювет за рахунок сил капілярного натягу, рівномірно перемішується з реагентами. Далі мікрокювет поміщається в аналізатор Plasma / Low Hb,
що вимірює поглинання світла і обчислює рівень гемоглобіну.
Фасовка: 25 мікрокювет в коробці.
Мікрокювета індивідуально упакована. Упаковка: 4 коробки.
Умови транспортування і зберігання при температурі нижче + 8 ° С (можна заморожувати).
Призначені для використання тільки з аналізаторами HemoCue Plasma/Low Hb (система закритого типу)
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HemoCue Hb 201+
Точна і проста в застосуванні HemoCue® Hb 201+ стала стандартом для аналізу Hb в медичних установах.
Постачальники медичних послуг з усього світу покладаються на швидкі результати, які допомагають прийняти правильне рішення там, де воно найбільше потрібно
– безпосередньо біля ліжка хворого.

Загальна інформація
Точне заводське калібрування по методу контролю ICSH
Запатентована технологія мікрокювет зі стандартними характеристиками партій
Зберігання дати та часу дослідження до 600 зразків
В наявності є контрольні зразки на основі крові
Зразок цільної капілярної, венозної або артеріальної крові
Швидке навчання, практична відсутність технічного обслуговування
Прив’язка ідентифікатора пацієнта до результату для внесення в історію хвороби
інтерфейс принтера

Мікрокювети для визначення
вмісту гемоглобіну
Hb 201 HemoCue
Категорія: Системи HemoCue

Загальна інформація
Кювета. яка самозаповнюється. Одноразова мікрокювета з полістиролу (сумісна тільки з системою закритого
типу для визначення гемоглобіну виробництва HemoCue).
Мікрокювети відповідають директиві по медичним приладам IVD 98 \ 79 \ EC мають маркування СЕ.
Обсяг – 10 мкл. Містить сухі реагенти на внутрішній поверхні стінок (40% (вагових) деоксихолат натрію, 18% – азид
натрію, 20% нітрит натрію, 22% – інертний наповнювач). Відстань між стінками мікрокювет становить 0,13 мм.
Упаковка: 4 туби по 50 мікрокювет.
Мікрокювети упаковані в туби.
Умови транспортування і зберігання при температурі від +15 до + 30 ° С.
Призначені для використання тільки з аналізаторами HemoCue Hb 201+ (система закритого типу)
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Проточна
цитофлуориметрія
EXBIO

EXBIO є провідним виробником моноклональних антитіл та реагентів для наукових досліджень та клінічного застосування з акцентом на багатобарвному потоковому цитометричному аналізі клітинних маркерів людини.

Набір FagoFlowEx
Категорія: Проточна цитофлуориметрія EXBIO

Загальна інформація
Набір FagoFlowEx призначений для дослідження фагоцитарної активності нейтрофілів шляхом вимірювання респіраторного (окисного) вибуху після їх стимуляції бактеріями E. coli в цільної гепаринизированной
крові людини з використанням проточної цитометрії.

Зміст
ED7042-1 E.coli – 5 флаконів з ліофілізованими бактеріями E. coli, 1 флакон призначений для стимуляції 20 пробірок.
ED7042-2 DHR123 – 5 флаконів з ліофілізованим дігідрородаміном 123, 1 флакон призначений для фарбування 60
пробірок.
ED7042-3 Stimulation Control – 5 флаконів, що містять ліофілізований PMA (форбол 12-міристат 13-ацетат), 1 флакон
призначений для стимуляції 20 позитивних контролів.
ED7042-4 Лізуючий розчин – 15 мл

ПРОБІРКИ

Широкий асортимент понад 4000 готових продуктів охоплює різноманітні галузі, включаючи гематологію, імунологію, рак, стовбурові клітини та клітинну біологію. Завдяки досвідченим фахівцям з цитометрії та біотехнологічним
інженерам EXBIO пропонує клієнтам довгостроково перевірені маркери антитіл у широкому виборі флуорохромних
кон’югатів.

Набір BasoFlowEx
Категорія: Проточна цитофлуориметрія EXBIO

Загальна інформація
Набір BasoFlowEx призначений для дослідження за допомогою проточної цитометрії IgE-опосередкованих алергічних реакцій шляхом аналізу
експозиції антигену CD63 на базофилах в гепаринизованої цільної крові
людини при стимуляції алергеном.
Для стимуляції можна використовувати наявні в продажу алергени.

Зміст
ED7043-1 Stimulation Buffer – 5 ліофілізованих флаконів, 1 флакон призначений для стимуляції 20 пробірок.
ED7043-2 Stimulation Control – 2 ліофілізованих флакона, 1 флакон призначений для стимуляції 25 позитивних контролів.
ED7043-3 Staining Reagent – 1 флакон, що містить 2 мл суміші попередньо змішаних антитіл: анти-CD63, мічені
FITC + анти-CD203c, мічені PE.
ED7043-4 Лізуючий розчин – 30 мл.
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Категорія: Проточна цитофлуориметрія EXBIO

Загальна інформація
Лізуючий розчин EXCELLYSE I призначений для лізису еритроцитів
після фарбування антитілами лейкоцитів периферичної крові людини. Лізуючий розчин підходить для використання з одноколірними
моноклональними антитілами EXBIO і реагентами КОМБІТЕСТ і може
використовуватися як в протоколах «лізувати / промивати», так і
«лізувати / не промивати».

Зміст
Вмісту флакона (100 мл) вистачає на 500 – 1000 тестів. Лізуючий розчин готовий до використання.

EXCELLYSE Easy
Категорія: Проточна цитофлуориметрія EXBIO

Загальна інформація
Лізуючий розчин EXCELLYSE Easy 100 мл призначений для лізису еритроцитів після фарбування лейкоцитів периферичної крові
людини антитілами. Лізуючий розчин підходить для використання з одноколірними моноклональними антитілами EXBIO і реагентами КОМБІТЕСТ і може використовуватися як в протоколах
«лізувати / промивати», так і «лізувати / не промивати».

Зміст
Вмісту флакона (100 мл) вистачає на 1000-2000 аналізів відповідно. Лізуючий розчин є 10-кратним концентрованим
і перед використанням його необхідно розбавити 10-кратним деионизированной водою (1 частина концентрованого
розчину до 9 частин деіонізованної води).

+380677725778
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Категорія: Проточна цитофлуориметрія EXBIO

Загальна інформація
KOMBITEST CD3 FITC / CD8 PE / CD45 PerCP / CD4 APC розроблений
для ідентифікації та підрахунку зрілих людських хелперів / індукторів
(CD3 + CD4 +) і супресорних / цитотоксичних (CD3 + CD8 +) Т-лімфоцитів в цільної крові, лізуючи еритроцитами, з використанням проточної цитометрії. . Також може бути визначено співвідношення помічник
/ супресор (CD4 + / CD8 +).

Зміст
Реагент містить попередньо змішану комбінацію мишачих моноклональних антитіл проти людського антигену CD3
(клон UCHT1), мічених флуоресцеінізотіоціанатом (FITC), мишачих моноклональних антитіл проти людського антигену CD8 (клон MEM-31), мічених R-фікоеритрину (PE), мишачих моноклональних антитіл. антитіло проти людського
антигену CD45 (клон MEM-28), мічена перідінін-хлорофіл-білкових комплексом (PerCP), і мишаче моноклональних антитіл проти людського антигену CD4 (клон MEM-241), мічена аллофикоцианин (APC). Мічені антитіла розводять до
оптимальної концентрації в стабілізуючому фізіологічному розчині з фосфатним буфером (PBS), що містить 15 мМ
азиду натрію. Вмісту флакона (1 мл) вистачає на 50 тестів.

Підготовка:

Попередньо змішана комбінація моноклональних антитіл миші, мічених різними флуорохромами і розведених в оптимальних концентраціях в стабілізуючому буфері

Формулювання:

Стабілізуючий фосфатно-сольовий буферний розчин (PBS), що містить 15 мМ азиду натрію
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ЦИТОФЛУОРИМЕТРІЯ
ПРОБІРКИ

КОМБІТЕСТ CD3 FITC /
CD16 + CD56 PE / CD45
PerCP / CD19 APC
Категорія: Проточна цитофлуориметрія EXBIO

Загальна інформація
KOMBITEST CD3 FITC / CD16 + CD56 PE / CD45 PerCP / CD19 APC
розроблений для ідентифікації та підрахунку людських T, природних
кілерів і B-лімфоцитів в цільної крові, ліфолізованим еритроцитами,
з використанням проточної цитометрії.

Зміст

Реагент містить попередньо змішану комбінацію мишачих моноклональних антитіл проти людського антигену CD3
(клон UCHT1), мічених флуоресцеінізотіоціанатом (FITC), мишачих моноклональних антитіл проти людського антигену CD8 (клон MEM-31), мічених R-фікоеритрину (PE), мишачих моноклональних антитіл. антитіло проти людського
антигену CD45 (клон MEM-28), мічена перідінін-хлорофіл-білкових комплексом (PerCP), і мишачих моноклональних
антитіл проти людського антигену CD4 (клон MEM-241), мічена аллофикоцианин (APC). Мічені антитіла розводять до
оптимальної концентрації в стабілізуючому фізіологічному розчині з фосфатним буфером (PBS), що містить 15 мМ
азиду натрію. Вмісту флакона (1 мл) вистачає на 50 тестів.

Підготовка:

Попередньо змішана комбінація моноклональних антитіл миші, мічених різними флуорохромами і розведених в оптимальних концентраціях в стабілізуючому буфері

Формулювання:

Стабілізуючий фосфатно-сольовий буферний розчин (PBS), що містить 15 мМ азиду натрію

КОМБІТЕСТ CD3 FITC /
CD4 PE-Cy 7 / CD8 APC-Cy
7 / CD16 + CD56 PE / CD19
APC / CD45 PerCP-Cy 5.5
Категорія: Проточна цитофлуориметрія EXBIO

Загальна інформація
KOMBITEST CD3 FITC / CD4 PE-Cy7 / CD8 APC-Cy7 / CD16 + CD56
PE / CD19 APC / CD45 PerCP-Cy5.5 призначений для ідентифікації
і підрахунку зрілих T-, B- і NK-лімфоцитів людини, а також допоміжних / субпопуляції індукторів (CD3 + CD4 +) і супресорів / цитотоксичних (CD3 + CD8 +) Т-лімфоцитів в цільної крові, лізованими
еритроцитами, з використанням проточної цитометрії.

Зміст
Мічені антитіла розводять до оптимальної концентрації в стабилизирующем фізіологічному розчині з фосфатним буфером (PBS), що містить 15 мМ
азиду натрію. Вмісту флакона (1 мл) достатньо для проведення 50 тестів.

Підготовка:

Попередньо змішана комбінація моноклональних антитіл миші, мічених
різними флуорохромами і розведених в оптимальних концентраціях в
стабілізуючим буфері

Формулювання:

Стабілізуючий фосфатно-сольовий буферний розчин (PBS), що містить
15 мМ азиду натрію
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Реагенти та
контрольний
матеріал

КОНТРОЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
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Research & Diagnostics Systems, Inc. (R&D Systems) заснована в 1976 році у місті
Міннеаполіс, штат Міннесота (США) . За минулі сорок п’ять років компанія зарекомендувала себе провідним світовим виробником контрольних матеріалів для лабораторій і
клінік. На сьогоднішній день близько 50% гематологічних контрольних матеріалів в США,
і понад 70% цих контрольних матеріалів в світі, виробляються компанією R&D Systems.
Контрольна кров, яку розробляє і виробляє R&D Systems, продається в більшості
країн світу, і у багатьох випадках Ви про це навіть не здогадуєтесь — вона поставляється
під торговими марками виробників гематологічних аналізаторів (OEM - продукція).
ТОВ АЛЬБАМЕД є офіційним дистриб’ютором Bio-Techne LTD-світового лідера по
виробництву контролів та калібраторів для таких гематологічних аналізаторів:

Rayto
Horiba ABX
Melet Schloesing
Beckman Coulter
Erma
Dixion
Sysmex
Prokan
Diagon

Nihon Kohden
Siemens • Bayer
Dirui Industrial
Drew Scientific
Hospitex
Diagnostics
SFRI
Neo Medica
Abbott
Human

Mindray
Analyticon
Cormay • Orphee
Biocode-Hycel
Erba • Lachema
Diatron
Medonic •
Swelab
Scac
Urit Medical

І ще 297 моделей гематологічних аналізаторів від 48 виробників ...

+380677725778

+380933200997

+380639389335

+380632601429

АЛГОРИТМ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Ми рекомендуємо взяти участь у програмах контролю якості для комплексної
оцінки вашої лабораторії
Учасник отримує контрольний матеріал
для дослідження та лист з інструкціями
В залежності від типу отриманого контрольного матеріалу виконуються відповідні вимірювання / оцінка / аналіз
Всі результати вносяться в авторизований онлайн-кабінет
Учасник отримує звіт зі статистичними
даними та аналізом вибірки
У звіти включені коментарі від медичних експертів для надання додаткової
інформації учасникам
УЧАСТЬ У КОЖНІЙ ПРОГРАМІ ВКЛЮЧАЄ:
Статистичний звіт за результатами досліджень
Професійні рекомендації від медичних експертів
Контрольні матеріали людського походження
Сертифікат участі в зовнішньому контролі якості

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com

КОНТРОЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
INSTAND e.V. EQAS
Рішення для зовнішнього забезпечення
якості, розроблені для медичних лабораторій і пунктів лабораторних досліджень,
для моніторингу та незалежної оцінки, що
існує в системі якості
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РЕАГЕНТИ

Реактиви
виробництва
Diagon для
гематологічних
аналізаторів
Категорії: Гематологічні реактиви
DIAGON

Каталожний номер

Угорська компанія Diagon Ltd. – виробник
високоякісних реактивів практично для
всіх гематологічних аналізаторів, що пропонуються ринком на сьогодні. З 1989 року
компанія виробляє реактиви, які нічим не
поступаються, а іноді і перевершують за
якістю оригінали.

Найменування

Об’єм, літрів

Реагенти для аналізаторів MICROS 18, ADVIA, Mythic 18, HEMASCREEN,
Rayto 7600
20201
20212
20215
20114
20113

Ізотонічний розчин Diaton Diff. LMG
Diluent

20 л

Миючий розчин Dia-Cleaner
Миючий розчин Dia-Terge

1л
1л
1л

Миючий розчин (Гіпохлорид натрію)
Diaclair

1л

Лізуючий розчин Dialyse-Diff- LMG

Реагенти для аналізаторів Diatron Arcus, Abacus, Abacus junior, vet, Abacus 3,
Abacus 380
28101

Ізотонічний розчин Abacus Abaton

20 л

28112
28103
28113

Лізуючий розчин Abacus Abalyse

1л
5л
1л

20113

Миючий розчин Abacus Abaclean
Миючий розчин Abacus Abaclean
Миючий розчин (Гіпохлорид натрію)
Diaclair

1л

Реагенти для аналізаторів PCE - 140/170/210 (ERMA INC, ЯПОНІЯ)
30101

Ізотонічний розчин Diaton Erma Diluent

20 л

30103

Лізуючий розчин Dialyse ERMA CF

30104

Миючий розчин. Diaclenz Erma

0,5 л
5л

Реагенти для аналізаторів Sysmex KX-21, Poch-100i
23101
23401
23126
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+380677725778

Ізотонічний розчин Diaton-SYS Diluent
Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-WH
Миючий розчин. Diaclean-SYS

+380933200997

+380639389335

20 л
0,5 л
0,1 л

+380632601429

Реагенти для аналізаторів TOA Sysmex K-800, K-1000, K-4500, E-4000, E-5000
Ізотонічний розчин Diaton-SYS Diluent

20 л

23205

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-3WP

5л

23105

Лізуючий розчин Dialyser-SYS-SHB

5л

23126

Миючий розчин. Diaclean-SYS

0,1 л

Реагенти для аналізатору TOA Sysmex SF-3000
23101

Ізотонічний розчин Diaton-SYS Diluent

20 л

23105

Лізуючий розчин Dialyser-SYS-SHB

5л

23303

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-FBA

5л

23301

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-FD-I

5л

23302

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-FD-II

0,5 л

23126

Миючий розчин. Diaclean-SYS

0,1 л

Реагенти для аналізаторів Sysmex XS-500i, XS-800i, XS-1000i
23101

Ізотонічний розчин Diaton-SYS Diluent

20 л

23601

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-4DL

5л

23602

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-4DSDye

42 мл

23105

Лізуючий розчин Dialyser-SYS-SHB

5л

23126

Миючий розчин. Diaclean-SYS

0,1 л

Реагенти для аналізаторів SYSMEX ХТ-1800, ХТ 2000, ХТ-4000
23101

Ізотонічний розчин Diaton-SYS Diluent

20 л

23601

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-4DL

5л

23602

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-4DSDye

42 мл

23616

Набір Diaretic–II-SYS-kit

1 л + 12 мл

23105

Лізуючий розчин Dialyser-SYS-SHB

5л

23303

Лізуючий розчин Diastromlyser-SYS-FBA

5л

23126

Миючий розчин. Diaclean-SYS

0,1 л

РЕАГЕНТИ

23101

Реагенти для аналізаторів CELL DYN 3000/ 3500/3700
12301

Ізотонічний розчин Diaton-CD 3/3.5 Diff.

20 л

12305

Лізуючий розчин Dialyse-VIC-CD3.5

5л

12302

Ізотонічний розчин Diasheath-CD 3/3.5

20 л

12303

Миючий розчин Dia-Rinse-CD 3.5

20л

12326

Лізуючий розчин Diaret-prep.-CD 3.5

100х3,7 мл

50111

Миючий розчин CELL CLENZ

0,05л

Реагенти для аналізаторів Abbott Cell-Dyn 3200, Ruby
12501

Ізотонічний розчин Diaton-Sheath-CD 3.2

20л

12502

Лізуючий розчин Dialyse-CD 3.2

5л

12503

Лізуючий розчин Diaglobin -CD 3.2

5л

50111

Миючий розчин CELL CLENZ

0,05л

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com
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РЕАГЕНТИ

Реагенти для аналізаторів Mindray BC 2800, BC 3000, BC 3000+, BC 3200,
Genrui KT
12201

Ізотонічний розчин Diaton-CD 1.6 Diluent

20 л

12203

Лізуючий розчин Dialyse-CD 1.6

5л

12202

Миючий розчин Dia-Rinse-CD 1.6

20 л

31114

Миючий розчин Dia-EZ-Cleaner-D

0,05л

31105

Миючий розчин Dia-Probe-cleaner-D

0,05л

31115

Миючий розчин Dia-Probe-cleaner-D

0,02 л

31125

Миючий розчин Dia-Probe-cleaner-D

0,1 л

Реагенти для аналізаторів Nihon Kohden MEK-6318, MEK-6400, MEK-6410, MEK6420, MEK-6450, MEK-6500,E MEK-7222, Es MEK-7300,F MEK-8222
19201

Ізотонічний розчин Diaton-NK Diff. Diluent

20 л

19312

Лізуючий р-н Dialyse NK-5-Diff

0,5л

19202

Лізуючийр-н Dialyse-NK Diff.

5л

19203

Миючий розчин Diaclean-NK Diff

5л

20104

Миючий розчин Dia-Terge NK

5л

20114

Миючий розчин Dia-Terge

1л

Реагенти для аналізаторів CELLY-70, EASYCEL, DATACEL 16/20
16201

Ізотонічний розчин Diaton-H-plus Diluent

20 л

16202

Лізуючий розчин Dialyse-H-plus

1л

16115

Миючий розчин Diaclean-H

1л

16102

Миючий розчин Diaref-H Rinse

20 л

Реагенти для аналізаторів D-CELL 60 (DIAGON, УГОРЩИНА) Mindray BC 3000 Plus,
Genrui KT
31101

Ізотонічний розчин Dia-Diluent-D

20л

31102

Лізуючий розчин Dia-Lyse- Diff D-CF

0,5л

31103

Миючий розчин Dia-Rinse-D

20л

31114

Миючий розчин Dia-EZ-Cleaner-D

0,05л

31105

Миючий розчин Dia-Probe-cleaner-D

0,05л

Реагенти для аналізаторів ABX Pentra 60, Pentra 80
20301P

Ізотонічний розчин Diadifton Argos/Pentra

20л

20312P

Лізуючий розчин Dialyse-Argos Pentra

0,4л

20313P

Лізуючий розчин Dialyse-Baso II

1л

20314P60

Лізуючий розчин Diafix EO 5 Diff.P60

1л

20113

Миючий розчин Diaclair

1л

20215

Миючий розчин Dia-Cleaner

1л

Реагенти для аналізаторів ABX Pentra 120, Vega, Argos, Helios

32

20301P

Ізотонічний розчин Diadifton Argos/Pentra

20л

20322P

Лізуючий розчинн Dialyse-Argos Pentra
120

1л

+380677725778

+380933200997

+380639389335

+380632601429

Лізуючий розчин Dialyse-Baso II

1л

20314P120

Лізуючий розчин Diafix EO 5 Diff.P120

1л

20113

Миючий розчин Diaclair

1л

20215Р120

Миючий розчин Dia-Cleaner (with piercing
cap)

1л

Реагенти для аналізаторів ABX Pentra 120, Vega, Argos, Helios
20301P

Ізотонічний розчин Diadifton Argos/Pentra 20л

20322P

Лізуючий розчинн Dialyse-Argos Pentra 120 1л

20313P120

Лізуючий розчин Dialyse-Baso II

1л

20314P120

Лізуючий розчин Diafix EO 5 Diff.P120

1л

20113

Миючий розчин Diaclair

1л

20215Р120

Миючий розчин Dia-Cleaner (with piercing cap) 1л

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com

РЕАГЕНТИ

20313P120
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РЕАГЕНТИ

Реактиви
виробництва
Norma для
гематологічних
аналізаторів
Категорії: Гематологічні реактиви
NORMA

Каталожний номер

Універсальні гематологічні реагенти. Norma
розробляє та виробляє повний асортимент
спеціальних наборів реагентів для диференціальних гематологічних аналізаторів 3 і 5
diff. Гематологічні регенти Norma не поступаються рівню якості, стабільності і терміну придатності оригінальних реагентів,
що поставляються виробником інструменту.
Вони забезпечать високу продуктивність
і такі ж точні результати. Гематологічні реагенти Norma виробляються на обладнанні,
сертифікованому по ISO 13485, мають маркування СЕ і відповідають вимогам Директиви
IVD 98/97 / EC

Найменування

Об’єм, літрів

Реагенти для аналізатору Orphée Mythic-18
DR-10032
DR-20031
DR-50011
HC-70001

NormaDil-Diff
NormaLyse-Diff
NormaClean
NormaHypoclean
Контрольний матеріал СВС-3D

20
1
1
1
2,0 мл

Реагенти для аналізатору TOA Sysmex SF-3000
SX-10212
SX-20285
SX-20295
SX-20255
SX-20265
HC-70091

NormaDil SYS
NormaLyse-FD1 SYS
NormaLyse-FD2 SYS
NormaLyse-FBA SYS
NormaGlobin SYS
Norma Hypoclean Strong
Контрольний матеріал CBC-SYS

20
5
0.5
5
5
0.1
4,5 мл

Реагенти для аналізаторів TOA Sysmex F-300, F-500, F-800,M-2000
SX-10212
QN-20010
QN-20003
SX-50225
SX-20241
SX-20265
HC-70091

NormaDil SYS
Quick-NormaLyse
Quick-NormaLyse
Normaresh-SYS
NormaLyse-M2 SYS
NormaGlobin SYS
Norma Hypoclean Strong
Контрольний матеріал CBC-ST Plus
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20
0.1
0.03
5
1
5
0.1
2,5 мл

+380632601429

Реагенти для аналізаторів TOA Sysmex K-800, K-1000, K-4500,E-4000, E-5000
NormaDil SYS
NormaSheath SYS
NormaGlobin SYS
NormaGlobin SYS
NormaLyse-3WP SYS
NormaLyse-3WP SYS
NormaLyse-3WP SYS
Normaresh-SYS
Norma Hypoclean Strong
Контрольний матеріал CBC-ST Plus

20
20
5
1
5
1
0.5
5
0.1
2,5 мл

Реагенти для аналізаторів Sysmex KX-21, Poch-100i
SX-10212
SX-20225
SX-20221
HC-70091

NormaDil SYS
NormaLyse-WH SYS
NormaLyse-WH SYS
Norma Hypoclean Strong
Контрольний матеріал CBC-ST Plus

20
0.5
1
0.1
2,5 мл

Реагенти для аналізаторів Sysmex XE-2100, XE-5000
SX-10212
SX-40222
SX-20275
SX-80284
SX-80294
SX-20201
SX-80231
SX-80241
SX-20235
SX-20231
SX-40211
SX-80211
SX-80221
SX-20255
SX-20265

NormaDil SYSе
NormaSheath SYS
NormaLyse-4DL SYS
NormaDye-4DS SYS
NormaDye-4DS-eco SYS
NormaLyse-NR SYS
NormaDye-NR SYS
NormaDye-NR-eco SYS
NormaLyse-IM SYS
NormaLyse-IM SYS
NormaReti-Buffer SYS
NormaReti-Dye SYS
NormaReti-Dye-eco SYS
NormaLyse-FBA SYS
NormaGlobin SYS
Контрольний матеріал CBC-ХЕ

20
20
5
0.042
0.042
1
0.012
0.012
5
10
1
0.012
0.012
5
5
4,5 мл

РЕАГЕНТИ

SX-10212
SX-40222
SX-20265
SX-20261
SX-20215
SX-20211
SX-20210
SX-50225
HC-70091

Реагенти для аналізаторів Sysmex XT-1800i, XT-2000i, XT-4000i
SX-10212
SX-20275
SX-80284
SX-80294
SX-40211
SX-80211
SX-80221

NormaDil SYS

NormaReti-Dye-eco SYS

20
5
0.042
0.042
1
0.012
0.012

SX-20255

NormaLyse-FBA SYS

5

SX-20265

NormaGlobin SYS

5

Контрольний матеріал CBC-ХЕ

4,5 мл

NormaLyse-4DL SYS
NormaDye-4DS SYS
NormaDye-4DS-eco SYS
NormaReti-Buffer SYS
NormaReti-Dye SYS

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com
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Реагенти для аналізаторів Sysmex XS-500i, XS-800i, XS-1000i

РЕАГЕНТИ

SX-10212

NormaDil SYS

20

SX-20275

NormaLyse-4DL SYS

5

SX-80284

NormaDye-4DS SYS

0.042

SX-80294

NormaDye-4DS-eco SYS

0.042

SX-20265

NormaGlobin SYS

5

Контрольний матеріал CBC-ХЕ

4,5 мл

Реагенти для аналізаторів Coulter ACT-Diff, ACT-Diff 2
BC-90110

NormaPack AcT-Diff

15+0,3

BC-10111

NormaDil CT

15

BC-20113

NormaLyse CT

0.3

Контрольний матеріал CBC-SYS

4,5 мл

Реагенти для аналізаторів ABX Pentra 60, Pentra 80
AB-10352

NormaDil-5 AX

20

AB-20341

NormaLyse AX

1

AB-20351

NormaLyse-BASO-2 AX

1

AB-20361

NormaFix-EO AX

1

AB-50351

NormaClean AX

1

Контрольний матеріал CBC-SYS

4,5 мл

Реагенти для аналізаторів ABX Pentra 120, Vega, Argos, Helios
AB-10352

NormaDil-5 AX

20

AB-20341

NormaLyse AX

1

AB-20371

NormaLyse-BASO AX

1

AB-20361

NormaFix-EO AX

1

AB-50351

NormaClean AX

1

Контрольний матеріал CBC-SYS

4,5 мл

Реагенти для аналізаторів ABX Micros 45/60, Bayer Advia 60,Rayto 7600
AB-10332

NormaDil AX

20

AB-20341

NormaLyse AX

1

AB-50351

NormaClean AX

1

HC-70001

Norma Hypoclean

1

Контрольний матеріал СВС-3D

2,0 мл

Реагенти для аналізатору Diatron Arcus, Abacus, Abacus junior, vet, Abacus 3,
Abacus 380
DR-10032

NormaDil-Diff

20

DR-20031

NormaLyse-Diff

1

DR-50011

NormaClean

1

HC-70001

Norma Hypoclean

1

HC-70091

Norma Hypoclean Strong

0.1

Контрольний матеріал СВС-3D

2,0 мл

Реагенти для аналізаторів Abbott Cell-Dyn 3000, 3500, 3700
DY-10432
DY-20412
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NormaDil CD 3,5
NormaSheath CD 3,5

+380933200997

+380639389335

20
20

+380632601429

NormaClean CD
NormaLyse CD 3
NormaLyse WIC CD 3,5
NormaClenz Strong
NormaReti (100×3,7ml)
Контрольний матеріал СВС-3K

20
5
5
0.05
1 box
3,0 мл

Реагенти для аналізаторів Abbott Cell-Dyn 3200, Ruby
DY-10422
DY-20425
DY-20465
DY-20461
NZ-60005

NormaDil/Sheath CD 3,2
NormaLyse CD 3,2
NormaGlobin CD 3,2
NormaGlobin CD 3,2
NormaClenz Strong
Контрольний матеріал СВС-3K

20
5
5
1
0.05
3,0 мл

Реагенти для аналізаторів Mindray BC 2800, BC 3000, BC 3000+, BC 3200, D-cell60,
Genrui KT
MR-10512
MR-20581
MR-50511
MR-50512
NZ-60001
HC-70091

NormaDil MR
NormaLyse MR
NormaClean MR
NormaClean MR
NormaClenz Strong
Norma Hypoclean Strong
Контрольний матеріал СВС-3D

20
1
1
20
0.1
0.1
2,0 мл

Реагенти для аналізаторів Nihon Kohden MEK-6318, MEK-6400, MEK-6410, MEK6420, MEK-6450, MEK-6500
NN-10912
NN-20911
NN-50915
HC-70005

NormaDil NK
NormaLyse NK
NormaClean NK
Norma Hypoclean
Контрольний матеріал СВС-3D

20
1
5
5
2,0 мл

РЕАГЕНТИ

DY-50412
DY-20445
DY-20455
NZ-60005
DY-80410

Реагенти для аналізаторів Nihon Kohden E MEK-7222, Es MEK-7300,F MEK-8222
NN-10952
NN-20911
NN-20955
NN-50915
HC-70005

NormaDil-5 NK
NormaLyse NK
NormaLyse-5 NK
NormaClean NK
Norma Hypoclean

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com
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1
0.5
5
5
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Пробірки,
медичні рукавички
та витратні матеріали

Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Пробірка для забору капілярної крові використовується для збору, зберігання, попередньої обробки
та транспортування зразка. Вона підходить для забору крові у новонароджених дітей, немовлят,
пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії та інших пацієнтів, у яких немає можливості збирати
венозну кров.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Колір кришки назва

об’єм

каталожний номер

Для гематологічних досліджень
з ЕДТА К2

0,5

5656805

Для гематологічних досліджень
з ЕДТА К3

0,5

5656905
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ПРОБІРКИ

Пробірка IMPROMINI
plus для забору
капілярної крові
EDTA K2/K3
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ПРОБІРКИ

Пробірки IMPROMINI
з гумовою кришкою
та капіляром
Категорії: Вакуумні пробірки Improve,

Загальна інформація
Вбудований капіляр дозволяє швидко і акуратно набрати кров
в пробірку.
Герметична, можна проколоти, гумова кришка дозволяє використовувати пробірки без зняття кришки для роботи
в автоматичному режимі аналізатора
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Колір кришки назва

об’єм

Для гематологічних досліджень з ЕДТА К2 0,2/0,5 мл
Для гематологічних досліджень з ЕДТА К3 0,2/0,5 мл

Колір кришки назва

об’єм

Для досліджень глюкози з фторидом
натрію К2

0,2/0,5 мл

каталожний
номер
5626802/
5626805
5626902/
5626905
каталожний
номер
5626702/
5626705

Пробірки Impromini розроблені спеціально для взяття капілярної крові.
Внутрішні стінки оброблені ЕДТА К2 / К3. Призначені для гематологічних досліджень крові.
Після завершення взяття зразка крові капіляр утилізується, а кришка закривається спеціальним ковпачком.
Пробірки поставляються вже з вставленим капіляром в зручній упаковці-штативі по 20 штук.

40

+380677725778

+380933200997

+380639389335

+380632601429

Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Капілярна пробірка крові використовується для збору, зберігання, попередньої обробки та транспортування зразка капілярної крові. Він підходить для новонароджених дітей, немовлят, пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії та
інших пацієнтів.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Колір
кришки

назва

об’єм

без капіляра

для дослідження сироватки з
активатором згортання

0,2/0,5 5636102/5636105

для дослідження сироватки з
0,2/0,5 5636202/5636205
активатором згортання та гелем
для гемологічних досліджень
ЕДТА К2

0,2/0,5 5636802/5636805

для гемологічних досліджень
ЕДТА К3

0,2/0,5 5636902/5636905

для дослідження плазми з
нарій-гепаріном

0,2/0,5 5636602/5636605

для дослідження плазми з
літій-гепаріном

0,2/0,5 5636502/5636105

для дослідження глюкози
фторид натрію/оксалат калію

0,2/0,5 5636702/5636705

ПРОБІРКИ

Пробірка IMPROMINI
для забору капілярної
крові

Пробірки IMPROMINI з пластиковою кришкою та капіляром
Вбудований капіляр дозволяє швидко і акуратно набрати кров в пробірку. Герметично загвинчується
кришка. Друга кришка на петлі забезпечує збереження проби при транспортуванні після видалення
капіляра
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай
Пробірки для взяття капілярної крові з пластику зручні для взяття біоматеріалу, транспортування і
проведення аналізів. В каталозі мікропробірки для капілярної крові Impromini представлені кілька варіантів виконання:
з капіляром або без капіляра
з пластиковою або гумовою кришкою
з паперовою або прозорою етикеткою
Пробірки містять добавки для необхідних видів дослідження і мають колірний код кришки відповідно до рекомендацій
ІСО. На пробірці наклеєна звичайна або прозора етикетка, на якій зазначений обсяг пробірки, стерильність, номер
лота, відмітка рівня наповнення, складу наповнювача.

Колір кришки

назва

об’єм

Для гематологічних досліджень
з ЕДТА К2/K3

0,2/0,5 мл 5646802/5646805

Для досліджень глюкози з
фторидом натрію/ЕДТА К2

0,2/0,5 мл

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com

каталожний номер

5646702/5646705

41

ПРОБІРКИ

Вакуумні пробірки
IMPROVACUTER для
коагулограм (Цитрат
Na 3.2% / 3.8%)
Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Вакуумні пробірки Improvacuter для коагулогічних досліджень містять 3.2% цитрат Na (0.109 моль / л) або 3.8% цитрат Na 0.129 моль / л). Співвідношення крові і реагенту 9/1. Область застосування: Коагулогія
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Код продукту

Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм, мл

632180202

Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) 13х75

1,8

632270202

Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) 13х75

2,7

632360202

Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) 13х75

3,6

632040202

Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) 13х75

4

632020202

Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) 13х75

2

632030202

Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) 13х75

3

633450202

Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) 13х100

4,5

632182202

Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L)

13х75

1,8

632272202

Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L)

13х75

2,7

632362202

Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L)

13х75

3,6

632042202

Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L)

13х75

4

632022202

Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L)

13х75

2

632032202

Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L)

13х75

3

633452202

Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L)

13х100

4,5

Пробірки містять 3.2% цитрат Na (0.109 моль / л) або 3.8% цитрат Na (0.129 моль / л).
Співвідношення крові і реагенту 9/1.
Буферне рішення для запобігання змін pH (важливо для протрамбіну) більш ніж в межах 7,1 – 7,35
Додатки: 3,8% або 3,2% цитрат Na
Матеріал для дослідження: Цитратна плазма
Термін зберігання біоматеріалу: не використовувати після 24 годин від моменту взяття крові
Упаковка:13мм– 100 штук в штативі/1000 штук(10 штативів) в коробці16 мм – 50 штук в штативі/1000 штук (20 штативів) в коробці
Колір кришки: голубий

42

+380677725778

+380933200997

+380639389335

+380632601429

Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Пробірки Improvacuter для дослідження швидкості осідання
еритроцитів (ШОЕ). Визначення показників ШОЕ відбувається в
прискореному режимі за 30 хвилин і еквівалентні результатам, отриманим за методом Вестернгрена за 1 годину.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Код продукту Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм, мл

645120000
645120004
645120005
645122000
645122004
645122005
645160000
645160004
645160005
645162000
645162004
645162005

8*120
8*120
8*120
8*120
8*120
8*120
9*120
9*120
9*120
9*120
9*120
9*120

1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

цитрат натрію(0,109М)скло
цитрат натрію(0,109М)
цитрат натрію(0,109М)
цитрат натрію(0,129М)скло
цитрат натрію(0,129М)
цитрат натрію(0,129М
цитрат натрію(0,109М)скло
цитрат натрію(0,109М)
цитрат натрію(0,109М)
цитрат натрію(0,129М)скло
цитрат натрію(0,129М)
цитрат натрію(0,129М)

ПРОБІРКИ

Вакуумні пробірки
IMPROVACUTER для ШОЕ

Пробірки Improvacuter для ШОЕ містять 3.8% буферний розчин цитрату натрію (0.129 моль / л).
При заборі крові одна частина буфера цитрату натрію змішується з чотирма частинами крові.
Інструкція з використання штатива для пробірок для визначення ШОЕ: Розташувати штатив для визначення ШОЕ
на рівній, сухій поверхні.Використання проводиться при кімнатній температурі 18 ~ 25 град.
Провести забір крові в пробірку для ШОЕ (9мм * 120мм, 1,6 мл) відповідно до інструкції з узяття крові
вакуумними пробірками.
Акуратно покачати пробірку 8-10 разів для розчинення добавки.
Для тестування у приладі або у штативі потрібно покачати(перемішати) з біоматеріалом пробірку ще раз.
Встановити пробірку в штатив, поєднати верхній рівень крові в пробірці з нульовим значенням
градуювання на штативі.Через 30 хвилин визначити рівень осідання еритроцитів.
Утилізувати пробірки не відкриваючи кришки. Максимальний термін зберігання зразків: 2 години при 25 0C, 12 годин при 4 0С.Також в асортименті є пробірки для ШОЕ стандартних розмірів.
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ПРОБІРКИ

Вакуумні пробірки
IMPROVACUTER
з активатором
згортання та гелем
Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Вакуумні пробірки Improvacuter з активатором згортання і гелем дозволяють отримати сироватку більшого обсягу,
ніж в стандартних пробірках, за рахунок більш чіткого відділення згустку.
Область застосування: клінічна хімія, імунологія, електрофорез білків, серологія, мікробіологія, токсикологія.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Код продукту

Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм, мл

622350202

активатор згортання/гель
активатор згортання/гель
активатор згортання/гель
активатор згортання/гель
активатор згортання/гель
активатор згортання/гель

13*75
13*100
13*100
16*100
16*100
16*100

3,5
4
5
7
8
8,5

623040202
623050202
624070202
623080202
624850202

Пробірки для сироватки покриті сухим активатором утворення згустку для прискорення згортання крові. Час згортання від 10 до 30 хвилин.
Пробірки з гелем необхідно центрифугувати не пізніше, ніж через 2 години після взяття крові.
Обсяг сироватки в пробірках з гелем більше, ніж в стандартних пробірках, за рахунок більш чіткого відділення
згустку.
Добавки: Активатор утворення згустку: сухий SiO2
Гель: Олефінолігомер
Упаковка: 13 мм – 100 штук в штативі / 1000 штук (10 штативів) в коробці
16 мм – 50 штук в штативі / 1000 штук (20 штативів) в коробці
Колір кришки: жовтий
Матеріал пробірки: пластик
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Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Пробірки Improvacuter з активатором згортання дозволяють
прискорити час згортання крові.
Область застосування: клінічна хімія, імунологія, електрофорез білків, серологія, мікробіологія, токсикологія.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай
Пробірки для сироватки покриті сухим активатором утворення згустку для прискорення згортання крові.
Час згортання від 10 до 30 хвилин.
Добавки: Активатор утворення згустку: сухий SiO2
Упаковка:13 мм – 100 штук в штативі / 1000 штук (10 штативів) в коробці
16 мм – 50 штук в штативі / 1000 штук (20 штативів) в коробці
Колір кришки: червоний
Матеріал пробірки: пластик

Код продукту

Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм, мл

612030202

Активатор згортання
Активатор згортання
Активатор згортання
Активатор згортання
Активатор згортання

13х75
13х75
13х100
13х100
16х100

3
4
4
6
9

612040202
613040202
613060202
614090202

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com

ПРОБІРКИ

Вакуумні пробірки
IMPROVACUTER з
активатором згортання
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Вакуумні пробірки
IMPROVACUTER
без наповнювача
Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Пробірки Improvacuter без наповнювача можуть бути використані для взяття, зберігання і транспортування крові
та інших зразків рідин.
Область застосування: клінічна хімія, імунологія, електрофорез білків, серологія, мікробіологія, токсикологія.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Код продукту Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм,
мл

602030202

13*75

3

13*75

4

13*100

4

13*100

5

13*100

6

13*100

8

13*100

9

602040202
603040202
603050202
603060202
604080202
604090202

+380677725778

-

+380933200997

Вакуумні пробірки виготовлені з
пластику і оброблені відповідним
складом для запобігання адгезії і
гемолізу.
Добавки: немає
Упаковка:13 мм – 100 штук в штативі / 1000 штук (10 штативів) в коробці 16 мм – 50 штук в штативі /
1000 штук (20 штативів) в коробці
Колір кришки: білий
Матеріал пробірки: пластик

+380639389335

+380632601429

Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Вакуумні пробірки Improvacuter для гематологічних досліджень з К2 і К3 ЕДТА. Застосовуються при необхідності лабораторних досліджень цільної крові. Область застосування: гематологія, ПЛР-діагностика, дослідження груп крові
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Код продукту Наповнювач Розмір,
мм
692011202
1
13*75
682020202

2

13*75

682030202

3

13*75

682040202

4

13*75

682040242

4

13*75

682040002

4

13*75

682050202

5

13*100

682021202
682031202
682041202
682051202
692021202
692031202
692041202

2
3
4
5
2
3
4

13*75
13*75
13*75
13*100
13*75
13*75
13*75

Об’єм, мл
ЕДТА К2 сухе
напилення
ЕДТА К2 сухе
напилення
ЕДТА К2 сухе
напилення
ЕДТА К2 сухе
напилення
ЕДТА К2 сухе
напилення
ЕДТА К2 сухе
напилення
ЕДТА К2 сухе
напилення
ЕДТА К2
ЕДТА К2
ЕДТА К2
ЕДТА К2
ЕДТА К3
ЕДТА К3
ЕДТА К3
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ЕДТА (етілендіамінуксусная кислота) запобігає згортаню крові шляхом блокування іонів кальцію.
Суха або рідка ЕДТА K3 або ЕДТА
K2 нанесена на внутрішню стінку
пробірки в концентрації 1.2 мг – 2.0
мг (0.00411 моль / літр – 0.006843
моль / літр) сухий ЕДТА на 1 мл
крові.
Гематологічні пробірки підходять для
використання в автоматичних аналізаторах без відкривання кришки.
Голка аналізатора легко протикає
гумову частину пробки пробірки.
Додатки: ЕДТА K3 або ЕДТА K2
Упаковка:13 мм – 100 штук в штативі / 1000 штук (10 штативів) в коробці 16 мм – 50 штук в штативі /
1000 штук (20 штативів) в коробці
Колір кришки: фіолетовий
Матеріал пробірки: пластик

ПРОБІРКИ

Вакуумні пробірки
IMPROVACUTER
для гематології
з К2 і К3 ЕДТА.
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Пробірки IMPROVACUTER
для дослідження глюкози
з фторидом натрію
Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Вакуумні пробірки Improvacuter зі стабілізатором глюкози дозволяють стабілізувати рівень глюкози до 24 годин.
Область застосування: Вимірювання рівня глюкози, лактату, глікозильованого гемоглобіну.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Код продукту

Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм, мл

672020202
672030202
672040202
673040202
673050202
672020202
672030202

Натрій фторид/ЕДТА
Натрій фторид/ЕДТА
Натрій фторид/ЕДТА
Натрій фторид/ЕДТА
Натрій фторид/ЕДТА
Фторид натрію / оксалат калію
Фторид натрію / оксалат калію

13*75
13*75
13*75
13*100
13*100
13*75
13*75

2
3
4
4
5
2
3

Пробірки містять антикоагулянт і стабілізатор глюкози.
Оксалат використовується в якості антикоагулянту.
Na флюорит (Фторид натрію) / монойодацетатом стабілізують рівень цукру крові на період до 24 годин.
Добавки: оксалат калію / фторид натрію
Упаковка:13 мм – 100 штук в штативі / 1000 штук (10 штативів) в коробці
16 мм – 50 штук в штативі / 1000 штук (20 штативів) в коробці
Колір кришки: сірий
Матеріал пробірки: пластик

+380677725778

+380933200997

+380639389335

+380632601429

Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Вакуумні пробірки Improvacuter з гепарином призначені для отримання плазми,
використовуваної в біохімічних дослідженнях. Область застосування: клінічна хімія.

Використовуються виключно для IN VITRO лабораторної діагностики.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай

Код продукту

Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм, мл

652030202

652040202
653050201
653060202
654090202

Літій гепарин
Літій гепарин
Літій гепарин
Літій гепарин
Літій гепарин

13х75
13х75
13х100
13х100
13х100

3
4
5
6
9

Код продукту

Наповнювач

Розмір, мм

Об’єм, мл

662030202

Натрій гепарин
Натрій гепарин
Натрій гепарин
Натрій гепарин

13х75
13х75
13х100
13х100

3
4
5
6

662040202
662050202
663030202

ПРОБІРКИ

Пробірки IMPROVACUTER
для дослідження плазми

Плазма – це практично звільнена від клітин шляхом центрифугування частина крові, згортання
якої запобігає шляхом додавання антикоагулянту безпосередньо після взяття.
Пробірки з антикоагулянтами літій-гепарин або натрій-гепарин застосовуються для отримання
гепаринизированной плазми крові, що використовується для лабораторних досліджень.
Сухий або рідкий гепарин завдано на внутрішню стінку пробірки.
Пробірки містять реагент з розрахунку 12 – 30 МО гепарину на 1 мл крові.
Гель забезпечує поділ плазми і згустку до 48 годин без повторного центрифугування.
При проведенні біохімічних досліджень використання плазми має наступні переваги перед використання сироватки:
Економія часу
Більший обсяг матеріалу при тому ж обсязі крові
Незалежність результатів від стану системи згортання
Менший ризик гемолізу і тромбоцитозу
Додатки: Li-Гепарин, Na-Гепарин
Матеріал для дослідження: Плазма
Упаковка: 13 мм-100 штук в штативі / 1000 штук (10 штативів) в коробці 16 мм – 50 штук в штативі / 1000 штук (20
штативів) в коробці
Колір кришки: зелений
Метріал кришки: пластик

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com
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Пробірки IMPROVACUTER
для дослідження плазми
з гелем
Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Пробірки містять літій гепарин як антикоагулянт, а бар’єрний гель утворює бар’єр, що
відокремлює плазму від клітин після центрифугування. Плазма може бути аспірованою
безпосередньо з пробірки для збору, без необхідності переносити її в інший контейнер.
Застосовуються вони для дослідження плазми в клінічній хімії і імунології.
Область застосування: біохімічні, імунохімічні дослідження.
Використовуються виключно для IN VITRO лабораторної діагностики.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай
744850202
Пробірки вакуумні пластикові для плазми IMPROVACUTER, з гепарином літію і розділовим гелем 8,5 мл, шт

Пробірки для посіву сечі
IMPROVACUTER
Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Пробірки для посіву сечі IMPROVACUTER® використовуються для аналізу посіву сечі. Консервант для мікробіології, що містить форміат натрію, борну кислоту і борат натрію, ефективно підтримує життєздатність бактерій до 48 годин при
кімнатній температурі, допомагаючи знизити рівень забруднення.
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+380933200997

+380639389335

+380632601429

Категорії: Вакуумні пробірки Improve

Загальна інформація
Контейнер для збору сечі IMPROVACUTER® є більш безпечною і простою альтернативою для перенесення зразків. Використання цієї закритої системи дозволяє уникнути розливів, витоків і вологих ділянок, що позитивно впливає на
робоче середовище та умови.

Контейнери для утилізації
голок та медичних відходів
Категорії: Лабораторний пластик

Загальна інформація
Виготовлені з чистої сировини, можуть бути повністю утилізовані без ризику
для навколишнього середовища. Ідеально підходять для колючих та ріжучих
предметів (голки, ланцети, скальпелі та ін.). Корпус контейнера має великий
опір до перфорації. Для зручності переносу контейнери великих об’ємів мають
зручну ручку. Двопозиціна кришка дозволить уникнути викиду відпрацьованих
відходів.

www.albamed.com.ua albamed.ua@gmail.com

ПРОБІРКИ

Контейнер для збору сечі
IMPROVACUTER
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Стерильний аплікатор
в пластиковій пробірці
IMPROSWAB
Загальна інформація
IMPROSWAB® One-Touch Medium Swabs – це комплексне рішення, яке
використовується для збору, транспортування та попереднього аналізу
мікробіологічних зразків. Його основною метою є надання зручного
рішення для збору, зберігання і транспортування для мікробіологічного тестування, забезпечення ефективного
контролю над мікробіологічними ознаками і фізіологічною активністю до проведення аналізу, підвищення точності результатів діагностики і захист медичного персоналу від біологічного забруднення.

Стерильний аплікатор
в транспортній пробірці
IMPROSWAB та
середою AMIES
Загальна інформація
Середа Аmies є модифікованим середовищем Stuart. Гліцерофосфат замінений неорганічним фосфатом,
а метиленовий синій – фармакологічним активованим вугіллям. Збільшення кількості кальцію і магнію підвищує
проникність клітинних мембран бактерій. Це середовище підтримує життєдіяльність таких нестійких бактерій,
як Trichmonas sp., Neisseria sp., Haemophilus sр., Corynebacteria sр., Streptococcus sр., Enterobacteriaceae ets. та ін.

Тампон-зонд IMPROVE
для дослідження
методом ПЛР
Загальна інформація
Тампон-зонд для збору мазків на дослідження методом ПЛР, в індивідуальній упаковці. Стерильний тампон з
пластиковим аплікатором і з віскозним намотуванням.
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Лабораторний пластик
Категорії: Лабораторний пластик

Загальна інформація
Мікропробірка Еппендорф застосовується для: зберігання, заморожування і
транспортування біологічних матеріалів, крові, рідин, реактивів та їх похідних.
Щільна герметизація конічної мікропробірки дозволяє використовувати її в
центрифугах для сепарації та робить зручним при транспортуванні.
Конічна форма підстави мікропробірки – дозволяє аспірувати рідина з мікропробірки без залишку.
Матове вікно на бічній поверхні мікропробірки дозволяє робити не стираються і добре читаються написи ідентифікують її вміст.
Завдана на бічній поверхні мікропробірки градуйовка дозволяє контролювати обсяг заповненої частини мікропробірки.

Наконечники для дозаторів
Категорії: Лабораторний пластик

ПРОБІРКИ

Мікропробірка Еппендорф

Загальна інформація
Наконечники для дозаторів виготовлені з поліпропілену.
Наконечники для дозаторів мають широкий асортимент упаковки: пакети, штатив або стопку на ваш вибір.
Наконечники зі спеціальним фільтром проти забруднення піпеток аерозолями і рідинами.
не містять РНКази і ДНКази
наконечник і фільтр з ультрагідрофобного поліетилену
мінімальне залишкове змочування
стерильні
чудова посадка на дозаторах
розміри від 10 до 1000 мкл
Наконечники без фільтру:
Однаковий зовнішній вигляд всіх наконечників за рахунок каплевидного контуру
М’який і гнучкий конус наконечника дає краще ущільнення конуса дозатора
Ергономічно оптимальна геометрія конуса дає можливість для оптимальної посадки наконечника в дозаторі
Універсальне використання також з моделями дозаторів інших виробників
Точна градуювання забезпечує зручність контролю обсягів дозування
Наконечники досягають дна вузьких і високих судин, не торкаючись вінця кромки судини
Тонко видуті або подовжені наконечники потрібні для роботи з малими обсягами
Упаковані в пакети повторного закривання
Є у всіх розмірах наконечників від 10 мкл до 1000 мкл
Наконечники є також у жовтому та синьому кольорі
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Медичні рукавички

ПРОБІРКИ

Категорії: Лабораторний пластик

Загальна інформація
ЛАТЕКС
Завдяки натуральній сировині, латексні рукавички є
продуктом, що біологічно розкладається, та екологічно чистими. Білки, що містяться в латексі, можуть викликати алергію I типу, тому матеріал не
рекомендований людям, схильним до алергії.
Латексні рукавички характеризуються:
високою еластичністю та м’якістю,
міцністю та комфортом при використанні,
чудовою тактильною чутливістю, що надає користувачеві відчуття другої шкіри рук.
Випускаються: опудрені, неопудрені
Розмір: XS, S, M, L
НІТРИЛ
Нітрил, або акрилонітрил-бутадієновий каучук (NBR) – це матеріал, виготовлений
з органічних хімічних сполук. Процес виробництва цієї сировини був модифікований
у такий спосіб, щоб він міг конкурувати з натуральним каучуком. Нітрилові рукавички – ідеальна альтернатива рукавичкам з натурального матеріалу, їх часто називають
синтетичними латексними рукавичками.
Нітрилові рукавички:
не містять білків латексу,
мають мінімальний вміст прискорювачів вулканізації (речовин, що прискорюють
твердіння сировини під впливом температури)
Розмір: XS, S, M, L
Зменшений вміст хімічних прискорювачів суттєво знижує ризик алергії IV типу.
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СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
МИ ПРОПОНУЄМО:
Введення в експлуатацію лабораторного медичного обладнання (нового або вживаного).
Гарантійне обслуговування лабораторного обладнання і після гарантійний сервіс.
Діагностика несправності, ремонти будь-якого рівня складності.
Ремонт будь-якої складності в рамках гарантійних зобов’язань, технічне обслуговування обладнання
згідно з технічним регламентом.
Профілактичне технічне обслуговування складного лабораторного обладнання.
Довгострокові договори: річне технічне обслуговування згідно з регламентом виробника на відповідне
обладнання з заміною витратних матеріалів.
Ремонт в період дії договору на виїзді або в умовах сервісного центру.

Програмування, калібрування лабораторних аналізаторів, консультації персоналу, повторне навчання
персоналу з виїздом у лабораторію клієнта.
МЕТРОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД
Організація та супровід державної метрологічної повірки для клієнта.
ІНСТРУКТАЖ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ
Повна підтримка ділових партнерів з питань ремонту, технічної документації, запасних частин і витратних компонентів до приладів. Інструктаж по ремонту, ТО обладнання.
ТЕЛЕФОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Телефонні консультації персоналу медустанов і їх представникі щодо експлуатації обладнання, що
постачається фірмою «АЛЬБАМЕД ».
Якість сервісного обслуговування гарантується високим рівнем кваліфікації інженерів, які проходили
навчання та мають сертифікати компаній-виробників.

ТОВ «АЛЬБАМЕД»
+380677725778
+380933200997
+380639389335
+380632601429

albamed.ua@gmail.com
www.albamed.com.ua

