
 

 
URMĂTOAREA ETAPĂ ÎN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII 

Advia Centaur® XP  - Sistem de Imunologie 



 
 
 

CUM POATE DEVENI LABORATORUL  
DUMNEAVOASTRĂ MAI PRODUCTIV ? 

 
 
 
 
 

CU AJUTORUL PRODUCTIVITĂŢII CRESCUTE  
A LUI ADVIA CENTAUR XP 

 
Cum rezolvă laboratorul varietatea de teste cerute ? 
 
 
Flexibilitatea este esenţială. Poate efectua laboratorul 
dumneavoastra atât teste de rutină cât şi teste de 
specialitate fără să sacrificaţi eficienţa? Puteţi menţine 
viteza şi exactitatea pentru o populaţie diferită în 
continua creştere? Aveţi nevoie de un sistem foarte 
performant cu număr mare de teste “onboard” şi cu 
poziţii STAT dedicate, astfel încât să puteţi maximiza 
productivitatea indiferent de volumul de lucru sau 
numărul difertit de teste. 

Cum menţineţi eficienţa în momentele de vârf ale 
lucrului? 
 
Poate face faţă laboratorul dumneavoastră cererilor 
crescute venite în timp scurt? Puteţi face faţă volumului 
de lucru? Aveţi nevoie de productivitate maximă şi 
uşurinţă în lucru. Aveţi nevoie de un analizor care 
lucrează constant şi rapid, chiar şi in momentele de vârf 
ale lucrului. 

  
Cum dezvoltaţi laboratorul menţinând 
costurile reduse? 
 
Aveţi nevoie să dezvoltaţi capacitatea laboratorului dar 
sunteţi constrâns de buget ? Aveţi suficient personal 
şcolarizat pentru a face faţă creşterii volumului de lucru 
şi unui număr crescut de analizoare? Aveţi nevoie de un 
sistem de imunologie  care să se poată integra cu 
uşurinţă în rutina zilnică utilizând eficient personalul, 
fondurile si care să permită o noua creştere potenţială. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monitor touch screen cu rezoluţie mare               Rack-urile acceptă recipiente   
      cu interfaţă uşor de utilizat                               de orice mărime 
 
 

Imunodiagnosticul la standarde ridicate 
 
 
ADVIA Centaur XP este următorul pas în creşterea productivităţii laboratorului 
dumneavoastră. Este un sistem ce integrează inteligenţa şi tehnologia, combinând 
design-ul intuitiv şi utilitatea cu capacitatea şi eficienţa sporite. Astfel laboratorul 
dumneavoastră poate atinge o productivitate mare în efectuarea testelor imunologice.  

Reactivii sunt refrigeraţi 
Productivitate mare 
• Volum mare de lucru, până la 240 

teste/ora, pentru a face faţă 
momentelor de vârf 

• Monitor tip touch scren pentru o 
utilizare mai interactivă 

• Capacitate crescută pentru  reactivi 
auxiliari şi pentru volum de fluid 

• Programul de arhivare uşurează 
administrarea rezultatelor 

• Rack-uri universale pentru probe  

Meniu cuprinzător 
• Meniu de teste lărgit care acoperă 

următoarele etape: screening-ul, 
diagnosticarea, evaluarea riscurilor şi 
monitorizarea 

• 30 de tipuri de teste onboard – 
maximizează capacitatea de testare 

 
Soluţii flexibile 
• Poate fi legat cu ADVIA WorkCell 

CDX, ADVIA LabCell şi ADVIA 
CentaurLink  pentru un management 
superior al probelor şi rezultatelor 

 

Legarea automata la 
caruselul de probe a 

sistemului automatizat 
 

Rezultate reale pentru pacienţi 
• Poziţia STAT garantează testarea 

probei ca o prioritate în orice 
moment al lucrului 

• Vârfurile de unică folosinţă pentru 
pipetă elimină efectul de 
“caryover” de la o probă la alta 

• Diluţie automată, repeta şi 
efectuează testarea reflexă (teste 
colaterale) 

• Programul Smart Algorithm repetă  
şi confirmă automat testarea  

• Soluţii în timp real, acceptă suita de 
servicii e-business RealTime Solutions 

• Conexiunea de tip broadband permite 
descărcarea automată de programe. 

 
Suportul service 
• Indicatori de stare cu vizibilitate 360° 

afişează informaţii despre sistem ce pot 
fi văzute din orice puncte 

• Braţul monitorului permite şi o 
poziţionare cât mai ergonomică pentru 
utilizator 

• Nu necesită mentenanţa zilnică iar 
sistemul efectuează automat 
procedurile de mentenanţă 

• Senzori noi care permit diagnosticarea 
rapidă şi eficientă a sistemului de la 
distanţă 

ADVIA CENTAUR 
PANELURI 

    
   Alergii 
   Anemia 
   Boli Autoimune 
   Boli Cardiovasculare 
   Boli congenitale 
   Fertilitate 
   Imunosupresoare 
   Boli infecţioase 
   Funcţii metabolice 
   Oncologice 
   Monitorizarea               
   Medicamentelor 
   Funcţii tiroidiene 
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Siemens Medical Solution Diagnostics 
oferă un portofoliu variat de sisteme de 
diagnostic performante care asigură 
soluţii mai eficiente pentru 
diagnosticarea, monitorizarea şi controlul 
bolilor. Produsele noastre şi service-ul 
aduc împreună o balanţă (un echilibru 
optim) optimă între ştiinţă, tehnologie şi 
uzanţele din domeniul medical, sporind 
puterea profesională cu informaţii vitale 
de care au nevoie pentru a furniza 
rezultate mai bune şi mai personalizate 
pacienţilor din lumea întreagă. 
ADVIA, ADVIA Centaur, ADVIA 
WorkCell, ADVIA CentraLink, LabCell, şi 
mărcile asociate sunt  
Mărci Înregistrate ale Siemens Medical 
Solutions Diagnostics. 
Alte mărci şi nume sunt proprietăţile 
deţinătorilor 
de drept. 
 
Produsele disponibile pot diferi de la o 
ţară la alta. 
Vă rugăm contactaţi reprezentantul local 
pentru 
informaţii. 


