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Yo¤un bak›m testlerinizi kullan›m› kolay 
güvenilir teknolojiyle gelifltirin.
RAPIDPoint 500 Kan Gaz› Analizörleri

Yaflam için çözümler.
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üüzzeerree  ttaassaarrllaannmm››flfl  kkaann››ttllaannmm››flfl  tteekknnoolloojjii  vvee  öözzeelllliikklleerrii  
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Bak›m noktas›nda test yap›lmas›na olan ihtiyaç artmaktad›r.
Herkesin ifline yarayacak bir çözümünüz var m›?

Doktorunuz ve size gönderdi¤i hastalar bak›m noktas›nda h›zl› yan›tlar ister; daha iyi klinik kararlar vermeyi ve tedavi
stratejilerini h›zland›rmay› sa¤layan yan›tlar. Ancak bak›m noktas›nda test ihtiyaçlar›n›z burada son bulmaz. Çekirdek
laboratuvar ekibinizin hatas›zl›k, kalite kontrolü (QC) ve merkezi olmayan cihazlar›n uyumuyla ilgili endifleleri vard›r.
Analizörleri kullanan birçok farkl› klinisyen bunlar›n kullan›fll›, çal›flt›rmas› kolay ve bak›m gerektirmeyen cihazlar
olmas›n› ister. RAPIDPoint® 500 Kan Gaz› Analizörleri herkesin kazançl› ç›kmas› için bak›m noktas›nda testin
kendine özgü gereksinimlerini karfl›lamak üzere tasarlanm›flt›r.

Zamana Karfl› Yar›fl›lan Testlerde Avantaj

Siemens RAPIDPoint 500 Kan Gaz› Analizörleri kap-
saml› bir yo¤un bak›m parametre menüsü için yaklafl›k
60 saniyede hatas›z, laboratuvar kalitesinde test
sonuçlar› verir: tümü tek bir tam kan örne¤inden olmak
üzere pH ve kan gazlar›, elektrolitler, glikoz, laktat art›
neonatal bilirubin (nBili) ve Total Hemoglobin (tHb) ile
tam entegre CO-oksimetre. Sistem plevral s›v›* 
örneklerinin PH testini de desteklemektedir.

Güvenebilece¤iniz Teknoloji

Sonuçlar›n›za daha fazla güven duyman›z için,
RAPIDPoint 500 kan gaz› sisteminde on y›l› aflk›n
süredir performans› kan›tlanm›fl Siemens teknolojisi 
kullan›l›r.

• Gaz tank› ya da reaktif fliflesi olmaks›z›n tüm yo¤un
bak›m komplement analitlerini içeren 28 günlük ölçüm
kartufluyla çal›flma süresini maksimuma ç›kar›n

• Eller boflta numune portu, otomatik numune 
aspirasyonu, kendi kendini temizleyen prob ve p›ht›
tespit özellikleriyle numune bütünlü¤ünü koruyun
ve güvenilirli¤i artt›r›n

• CO-oksimetre için patentli slayt hücre teknolojisi,
kartufl tabanl› sistem tasar›m› ve tümleflik düzlemsel
sensörlerle riski minimuma indirin

• Otomatik QC ve kalibrasyon sistemleriyle hatas›zl›¤›
sa¤lay›n ve uyumu sadelefltirin

Bak›m Noktas›nda H›zl› ve Esnek Tasar›m

Karmafl›k iflletim prosedürleri ve bak›m külfetiyle 
hastane personelini yavafllatmaks›z›n kullan›ma haz›r
olma konusunda RAPIDPoint 500 sistemlerine güvenin.
RAPIDPoint 500 sistemleri kullan›c›lar›n daha yüksek
do¤ruluk oran›yla daha h›zl› testler yapmas›n› sa¤lar.

• En s›k kullan›lan testler için önceden ayarlanm›fl
özel panellerle rand›man› artt›r›n; sadece ID’yi
taray›n, numuneyi yerlefltirin ve “bafllat”a bas›n

• Ayarlanabilir dokunmatik ekranla görüntüyü optimal
hale getirin ve yans›may› azalt›n

• H›zl›, tek elle yap›lan hasta ya da ifllemci ID 
taramalar› için entegre barkot okuyucuyla hatas›z
veri yakalama sa¤lay›n

• Enjektör ya da kapiller numuneleri adaptör olmaks›z›n
kabul eden tek numuneli portla kullan›m kolayl›¤›n›
artt›r›n

• 28 günlük ölçüm ve AQC kartufllar›yla çal›flmama
süresini azalt›n

• Otomatik QC ve kalibrasyon fonksiyonlar›n›
keserek STAT hasta örnekleri için gecikmeyi en aza
indirin

• Dahili ö¤retim videosu ile kullanma e¤itimini ve 
günlük iflletimi basitlefltirin

• USB portlar›yla sonuçlar› ve olay girifllerini  çabucak
ve kolayca yedekleyin

• Entegre yaz›c›yla yaln›zca 60 saniyede hasta
sonuçlar›n›n bas›l› kopyalar›n› oluflturun

* Sadece seçilmifl ülkelerde sat›fla sunulmufltur.



RAPIDPoint 500 Test Menüsü

• Kan Gaz›: pH†, pO2, pCO2

• Elektrolitler: Na+, K+, Ca++, Cl-

• Metabolitler: Glikoz, Laktat

• Co-oksimetri: nBili, tHb, SO2,
O2Hb, HHb, COHb, MetHb

† PH sonuçlar› plevral s›v›* örne¤i
kullan›larak da elde edilebilir.

Yo¤un bak›m testlerinizi kullan›m› kolay güvenilir teknolojiyle gelifltirin.
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RAPIDComm Veri Yönetim Sistemiyle Rand›man›
Art›r›n

RAPIDPoint 500 analizörlerinizi RAPIDComm® Veri
Yönetim Sistemiyle pürüzsüzce entegre ederek
rand›man›n›za seviye atlat›n. Test prosedürlerini 
standart hale getirmek, uyumu kolaylaflt›rmak ve risk
yönetimini daha iyi hale getirmek için Siemens 
analizörlerinin ve 5000’e kadar cihaz operatörünün
yönetimini merkezilefltirin.

• POC analizör a¤›n›z› kendi ofisinizin rahatl›¤›nda
uzaktan yap›land›r›n, izleyin ve kontrol edin

• Cihaza eriflimi e¤itimli ve yetkilendirilmifl kiflilerle
s›n›rlamak için iflletim yönetimini merkezilefltirin

• Olay giriflleri ve denetim takip raporlar›n›n 
izlenmesiyle mevzuata uyumu sa¤lay›n

‹htiyaç Duydu¤unuz Testler için Güven
Duydu¤unuz Teknoloji

Tüm RAPIDPoint 500 özellikleri klinisyenlerinizin
hastalar›n yaflam›n› do¤rudan etkileyen kritik kararlar›
vermek için harcad›klar› de¤erli zaman› korumaya
yönelik tasarlanm›flt›r. ‹htiyaç duyuldu¤unda
ulafl›labilmesi ve kullan›ld›¤›nda – laboratuvar kalite
sonuçlar›yla – tutarl› çal›flmas› konusunda cihaza
güvenebilirsiniz. Siemens test ihtiyaçlar›n›z de¤ifltikçe
RAPIDPoint 500 yo¤un bak›m test menüsünü
geniflletmek için canla baflla çal›flmaktad›r. Yaln›zca
Siemens’in sunabilece¤i kan›tlanm›fl teknolojiye
dayanan yo¤un bak›m test çözümünün avantajlar›n›
hissedin.

Daha  fazlas›n› www.siemens.com/diagnostics
adresinden ö¤renin
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Klinik tan› yöntemlerinde global bir lider olan
Siemens Healthcare Diagnostics hastane ve
muayenehane laboratuvarlar›ndaki ve referans
laboratuvarlardaki sa¤l›k profesyonellerine
bak›m noktas›nda hastalar›n hatas›z tan›,
tedavi ve takibi için gerekli hayati bilgileri
sa¤lar. Yenilikçi portföyümüzde performans
odakl› çözüm ve kifliye özel müflteri hizmeti
birleflerek ifl ak›fl›n› sa¤l›yor, iflletim
rand›man›n› artt›r›yor ve hasta sonuçlar›n›
olumlu yönde destekliyor.

RAPIDComm, RAPIDPoint ve ilgili tüm
markalar Siemens Healthcare Diagnostics
Afi’nin ticari markas›d›r. Tüm di¤er ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.

Ürün mevcudiyeti ülkeden ülkeye farkl›l›k
göstermektedir ve de¤iflen yasal gerekliliklere
tabidir. Ürün mevcudiyetiyle ilgili olarak lütfen
yerel temsilcinizle irtibata geçiniz.

Siparifl No. A91DX-110692-GC4-4A00
05-2012 | Tüm haklar› sakl›d›r
© 2012 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.


