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RAPIDLab® 1200 Blood Gas Analyzers deliver the
efficiency you need today with the ability to meet
your throughput demands tomorrow.

RAPIDLab 1200 Blood Gas Analyzer

RRAAPPIIDDLLaabb®® 11220000  KKaann  GGaazz››  AAnnaalliizzöörrlleerrii  bbuuggüünn  iihhttiiyyaaçç
dduuyydduu¤¤uunnuuzz  eettkkiinnllii¤¤ii  ssiizzee  ssuunnaarr  vvee  yyaarr››nn  iihhttiiyyaaçç  dduuyyaaccaa¤¤››nn››zz
iiflfl  üürreettiimmiinnii  ssaa¤¤llaammaa  kkaappaassiitteessiinnee  ssaahhiippttiirr..

GGiiddeerreekk  aarrttaann  ttaalleepplleerree  nnaass››ll
aayyaakk  uuyydduurraaccaa¤¤››zz??

YYaaflflaamm  iiççiinn  ççöözzüümmlleerr..

RAPIDLab 1200 Kan Gaz› Analizörü



Need Blood Gas results delivered
instantly from an analyzer designed
to maximize turnaround time?
RAPIDLab 1200 Blood Gas analyzers are uniquely designed to meet
your escalating throughput needs.

Çal›flma süresini en üst seviyeye ç›karmak üzere
tasarlanm›fl bir analizörden elde edece¤iniz Kan
Gaz› sonuçlar›na m› ihtiyac›n›z var?
RAPIDLab 1200 Kan Gaz› analizörleri giderek artan ifl üretimi ihtiyaçlar›n›z›
karfl›lamak üzere benzersiz flekilde tasarlanm›flt›r.

RAPIDLab 1200 Analizörümüz klinik laboratuvardaki ve hasta
bafl› bak›m uygulamas›ndaki test etkinli¤inizi artt›r›r.

Siemens Healthcare Diagnostics’e ait
RAPIDLab 1200 sistemi hem klinik labo-
ratuvardaki hem de hasta bafl› bak›m
uygulamas›ndaki test etkinli¤inizi
artt›rabilecek bir kan gaz› analizörüdür.
Tüm parametrelere iliflkin sonuçlar›
yaln›zca 60 saniye içinde sunan
RAPIDLab 1200 analizörün h›z› ve
do¤rulu¤u klinik personelinin kritik kararlar›
h›zl› flekilde almas›na olanak verir ve
böylece tedavi kararlar› an›nda verilebilir
ve hastalar normal yaflamlar›na daha h›zl›
geri dönebilir.

Yüksek Hacimli Test Uygulamas›nda
Yüksek Seviyeli Etkinlik

RAPIDLab 1200 sistemi h›zl› çal›flma
sürelerini az bak›m gerektiren kartufl bazl›
tasar›mla bir araya getirerek etkinli¤i ve ifl
üretimini en üst seviyeye ç›kar›r.
Operasyonel esneklik, kullan›m kolayl›¤›
ve ekonomiklik RAPIDLab 1200 analizörü
orta ile yüksek ifl yükleri aç›s›ndan, hasta
bafl›nda bak›m uygulamas› için dahi,
mükemmel seçim haline getirmektedir.

RAPIDLab 1200 analizörümüz çaba
gerektirmeyen otomatik kalite kontrolü,
k›sa kalibrasyon süreleri ve Laktat ve
Yenido¤an Total Bilirubin testinin de
aralar›nda bulundu¤u kapsaml› bir test
menüsü sunmaktad›r.*

* fiu anda FDA 510K incelemesi alt›ndad›r.

Geliflmifl Ba¤lant› Sistemi Yoluyla Etkin
‹fl Ak›fl›

RAPIDComm® veri yönetimi ve ba¤lant›
sistemimizle olan kusursuz entegrasyonu
RAPIDLab 1200 analizör sonuçlar›n›n
do¤ru yerdeki do¤ru kiflilere gerçek
zamanl› flekilde ulaflmas›n› sa¤lar.
RAPIDComm ba¤lant› çözümümüz has-
tane a¤›na kurularak kritik kan gaz› testi
bilgilerinin ak›fl›nda etkinlik sa¤lar ve
zamanlamas› önem tafl›yan sonuçlar›
ihtiyaç duyduklar› yerde ve ihtiyaç duyduk-
lar› zamanda klinisyenlere ulaflt›r›r.

RAPIDLab 1200 analizörü seçti¤inizde
tüm hastanenize gerçek zamanl› güvenilir
sonuçlar sa¤lama becerisine ve artan
ihtiyaçlar›n›zla birlikte büyüyebilme kapa-
sitesine sahip olan, yüksek ifl yüklerine
yönelik, üretken bir sistem ald›¤›n›zdan
emin olabilirsiniz.
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Kapsaml› Test Menüsü

• Kan gaz› seçene¤i ve eksiksiz bir test
menüsüyle, test ortam›n›z›n gerektirdi¤i
ölçüde kapsaml› ya da spesifik testler
yürütebilirsiniz.

• Tüm sonuçlar› tek bir örnekten elde ede-
bilirsiniz

Ready Sensor® Teknolojisi

• Yirmi y›l› aflk›n sa¤lam performans
geçmifline sahip yüksek seviyede stabil,
uzun ömürlü sensörlerle sektörde
kan›tlanm›fl do¤ruluk ve güvenilirlik

Ekonomik Kartufl Bazl› Sistem

• Gaz tank›na ve reaktif fliflelerine olan
ihtiyac› ortadan kald›r›r

• Sonuçlar›n al›nmas› için gereken süreyi
k›salt›r ve hastalara tedavi uygulamak
için daha fazla zaman sa¤lar

Sezgisel Dokunmatik Ekranl› Kullan›c›
Arayüzü

• Dahili e¤itim videolar› e¤itimi ve günlük
ifllemleri basitlefltirir

Biyogüvenli, Otomatik Örnek Alma
Sistemi

• P›ht› tespiti ve temizleme yönetimi
analizörün çal›flma süresini ve operatör
güvenli¤i en üst seviyeye ç›kar›r

RAPIDLab 1200 Analizör bugünkü ve gelecekteki test gereksinimlerinizi
karfl›layan kritik test sonuçlar›n› size sunar.

Otomatik Kalite Kontrol

• Yirmi sekiz günlük kullan›m süresi
boyunca operatör müdahalesi gerek-
tirmeyen, entegre, tam otomatik kalite
kontrol

RAPIDComm Veri Yönetimi ve
Ba¤lant› Sistemi

• Benzersiz, merkezi veri kontrol sistemi

• Kan gaz› sistemlerinin merkezi olarak
ya da uzaktan izlenmesine ve kontrol
edilmesine olanak verir

Daha fazla bilgi için Siemens
Temsilcinizle hemen temas kurun

RAPIDComm Ba¤lant› Çözümü

RAPIDLab 1200 Analizör Test
Menüsü

• Kan Gaz›: pH, pCO2, pO2

• Elektrolitler: Na+, K+, Ca++, Cl-

• Metabolitler: Glukoz, Laktat,
Yenido¤an Total Bilirubin

• CO-oksimetri: tHb, HHb, O2Hb,
sO2, COHb, MetHb
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