
 
Un sistem atât de avansat încât vă ajută 

să minimizaţi volumul de muncă şi să 

observaţi mai mult 

 

SIEMENS Atellica 1500 – biochimie din 

urină şi sediment 

 

 



 

 

 

Analizor automat ce efectuează rapid examenul 

urinar de biochimie şi sediment 

AtellicaTM 1500 este o combinaţie dintre analizorul automat de 

biochimie din urină CLINTEK Novus® şi analizorul de sediment 

AtellicaTM UAS800, reunite într-un sistem complet automatizat, 

nou şi modern care vă simplifică munca şi care vă oferă rezultate 

cât mai rapide. Acest sistem realizează examenul de urină complet, 

format din biochimie urinară şi sediment. 

 

Analizorul CLINITEK Novus combină tehnologia stripurilor de 

test conţinute într-o casetă cu minim 450 de determinări cu un 

sistem de detecţie prin cameră digitală de înaltă rezoluţie ce oferă 

noi posibilităţi de analiză a examenului urinar. 

 

Noul analizor Atellica UAS800 este un echipament complet 

automat de sediment din urină al cărui principiu de funcţionare se 

bazează pe achiziţia imaginilor digitale de înaltă rezoluţie, 

comparabilă cu microscopia în câmp luminos. 

 

Calitatea rezultatelor este de neegalat 
 

Sistemul automat de biochimie urinară şi sediment Atellica 1500 

permite analiza mai multor probe simultan datorită unui sistem de 

încarcare a tuburilor asezate în rack, necesitând intervenţii cât mai 

puţine din partea operatorului, obţinându-se rezultate precise şi 

valide într-un timp extrem de scurt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

                        Sistemul automat de biochimie urinară şi  

                sediment Atellica 1500: 

 

            Alegerea perfectă!  

Eficienţă în testare şi 

acurateţe ridicată, 

acompaniate de rezultate 

rapide şi valide, eliminând 

subiectivitatea manuală. 

Analizorul automat de biochimie urinară şi sediment Atellica 1500  

Sistem avansat de imagistică digitală pentru testarea urinară  

       FIABIL, PRECIS şi SIGUR 



 

 

  

 Analizorul automat Atellica 1500 

 Analizor automat de biochimie din urină cu casete de test 

Clinitek Novus 

Analizor automat de sediment din 

urină Atellica UAS 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri 

analizaţi 

Casetele de test 

CLINITEK Novus 10  

✓ Bilirubină 

✓ Claritate 

✓ Culoare 

✓ Glucoză 

✓ Corpi cetonici 

✓ Leucocite 

✓ Nitriti 

✓ Hematii 

✓ pH 

✓ Proteine 

✓ Densitate urinară 

✓ Urobilinogen 

Casetele de test 

CLINITEK Novus PRO 12 

✓ Albumină 

✓ Raport albumină / 

creatinină 

✓ Bilirubină 

✓ Claritate 

✓ Culoare 

✓ Creatinină 

✓ Glucoză 

✓ Corpi cetonici 

✓ Leucocite 

✓ Nitriti 

✓ Hematii 

✓ pH 

✓ Proteine 

✓ Raport proteine / 

creatinină 

✓ Densitate urinară 

✓ Urobilinogen 

Sediment 

 

✓ Bacterii 

✓ Cristale 

✓ Cilindrii hialini 

✓ Mucus 

✓ Celule epiteliale nonscuamoase 

✓ Cristale patologice 

✓ Eritrocite 

✓ Spermatozoizi 

✓ Celule epiteliale scuamoase 

✓ Leucocite 

✓ Levuri 

Sub-categorii: 

✓ Bacterii coci 

✓ Bacili 

✓ Leucocite agregate 

Tehnologia 

de 

măsurare 

Camera digitală măsoară variatiile colorimetrice din întreg 

spectrul RGB şi aplică corecţia de culoare pentru 

îmbunătăţirea acurateţei analizei. 

✓ Microscopie digitală cu achiziţie 

a imaginilor în timp real 

✓ Mecanism dual focus pentru 

îmbunătăţirea clarităţii imaginii. 

 

Siemens 

Healthineers a 

creat gama de 

analizoare Atellica 

special concepute 

pentru a asigura un 

flux de lucru rapid 

şi simplu în ceea 

ce priveşte 

obtinerea 

rezultatelor de 

sediment şi sumar 

urinar. 

 

Control, 

Simplitate, 

Rezultate 

conforme. 
De la domeniul Point-of-Care până la 

diagnosticul de laborator, Siemens a găsit 

întotdeauna soluţii foarte performante care 

îndeplinesc cele mai exigente standarde. 

Peste   75 de ani  de 

cercetare şi inovaţie în 

sistemele de analiză a 

biochimiei din urină 



  

Str. Mântuleasa, nr. 33, sector 2, Bucureşti 

Telefon:  +4021 252 55 43 

Fax:        +4021 252 31 77 

e-mail: contact@sante.ro  

Web:    www.sante.ro  

 

Atellica, Clinitek Novus şi toate produsele asociate sunt mărci înregistrate ale Siemens 

Healthcare Diagnostics Inc. şi ale asociaţilor săi. Toate celelalte mărci şi branduri se află în 

custodia respectivilor proprietari. 

Disponibilitatea produsului poate varia de la ţară la ţară şi se supune reglementărilor 

legale.  

Ajutând la monitorizarea prematură a afecţiunilor prezente în domeniul de diagnostic 

urinar, compania Sante International furnizează echipamente Siemens Healthineers care 

acoperă cel mai larg spectru de pe piaţă. 

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii suplimentare. 
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