Roche blood safety solutions –
sérologické testovanie
Individuálne riešenia pre Vaše požiadavky
dnes, i v budúcnosti

Integrované riešenia pre krvné banky,
ktoré sú spoľahlivé, bezpečné a efektívne
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Spoľahlivosť
Inovatívne a zároveň efektívne
technológie spĺňajú Vaše potreby a minimalizujú potrebu zásahov obsluhy. Naše systémy
majú najvyššiu spoľahlivosť
na trhu, zabraňujú skríženým
kontamináciám a umožňujú
sledovať vzorku počas celého
procesu.
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Skríning darcov vyžaduje spoľahlivé, bezpečné a účinné testovanie. Roche blood safety solutions
spĺňajú všetky tieto požiadavky.
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Účinnosť
Vysoká špecifickosť súprav
a inovatívne technológie využívajúce viacero farbív znižujú
potrebu opätovného testovania,
zatiaľ čo krátke doby spracovania, automatizácia a možnosť
nepretržitej prevádzky skracujú
dobu do získania výsledkov.
Skrátená doba manuálnej
prípravy a nastavenia umožňuje
personálu vykonávať podstatnejšie úlohy.

Bezpečnosť

Bezpečnosť
Citlivosť súprav a pokrytie najnovších genotypov umožňuje spoľahlivú detekciu v najvčasnejších štádiách infekcie
vo všetkých oblastiach sveta, čo Vám dáva istotu, že môže byť identifikovaná infekčná krv od darcov. Naše riešenia
sú vysoko štandardizované, čo znižuje potrebu manuálnej obsluhy a riziko chýb.

Elektrochemiluminiscenčná technológia
Silný základ súprav Elecsys®

Súpravy Elecsys sú založené na elektrochemilu-miniscenčnej (ECL) technológii vyvinutej špeciálne
pre imunosúpravy Roche. Stanovenie začína tvorbou komplexov cieľového antigénu so špecifickými
protilátkami proti danému antigénu značenými
biotínom a ruténiom. Biotínová časť každého komplexu sa viaže na mikročastice potiahnuté streptavidínom, čím sa imobilizuje v meracej komôrke iba
antigén v komplexe. Elektrický prúd v meracej
komôrke spôsobí emisiu svetla z ruténiovej časti
komplexu. Tripropylamín (TPA) v súprave pomáha
udržiavať svetelný signál do prerušenia napätia.
Intenzita svetelného signálu zodpovedá koncentrácii
cieľového antigénu vo vzorke.

Pri ECL postupoch sa nepretržite obnovuje ruténiové značenie,
čo umožňuje, aby počas merania prebehlo viacero signálnych cyklov

Cyklická amplifikácia signálu umožňuje kontinuálnu
reprodukciu maxima svetelného signálu a presnú
detekciu fotonásobičom. Vďaka tomuto postupu je
doba spracovávania vzoriek súpravami Elecsys krátka a súpravy sú veľmi presné a citlivé, a to všetko
pri minimálnych objemoch vzoriek potrebných na
testovanie.
Súpravy Elecsys pre najdôležitejšie infekčné ochorenia sú momentálne dostupné pre skríning krvi
a ďalšie sú vyvíjané.

Súpravy Elecsys®
a modulárne analyzátory cobas®
Inovatívne, rýchle a spoľahlivé riešenia

ECL technológia radí v súčasnosti
súpravy cobas® medzi jedny z najrýchlejších a najspoľahlivejších
sérologických platforiem na trhu

Modulové analyzátory cobas Vám uľahčujú prácu
v laboratóriu. Umožňujú Vám pracovať
s rozmanitými kombináciami analytických modulov

podľa Vašich požiadaviek. Flexibilné automatizované spracovanie vzoriek a nezávislosť modulov pri
údržbe umožňuje nepretržité testovanie.

Dostupnosť krvi
Inovatívne a osvedčené technológie umožňujú
včasné a spoľahlivé spracovanie krvných produktov
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Nezávislosť jednotlivých modulov pomáha zabezpečovať nepretržitú dostupnosť krvných produktov

Oddiel na vkladanie vzoriek
Analytický modul 1
Analytický modul 2
Analytický modul 3
Analytický modul 4
Súpravy Elecsys® využívajúce ECL technológiu sú
osvedčené, spoľahlivé a celosvetovo používané
a ročne sa nimi získa viac ako miliarda výsledkov.
Nezávislosť jednotlivých modulov analyzátorov
cobas® umožňuje vykonávať bežnú údržbu modulov
bez nutnosti prerušenia celkovej prevádzky, a tým
prerušenia dodávok krvných produktov.
Modulové analyzátory cobas sú taktiež extrémne
spoľahlivé. Poruchy modulov sú veľmi vzácne
(moduly cobas e 601 a cobas e 602) a obyčajne je
potrebná ročne iba jedna servisná oprava. Doba bezporuchovosti analyzátorov Roche je obvykle 2- až
6-krát dlhšia než analyzátorov iných výrobcov.1
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Identifikácia všetkých infekčných vzoriek
Najvčasnejšia možná detekcia všetkých
genotypov a variantov

Všetky tri súpravy Elecsys® sú veľmi senzitívne,
takže pozitívne výsledky môžu byť namerané
dokonca aj v najvčasnejších štádiách infekcie.2-4
Súprava Elecsys HIV combi PT môže detegovať
prítomnosť infekcie 4,9 dní po PCR a súprava
Elecsys HBsAg II 3,2 dní po PCR.2,3
Súprava Elecsys Anti-HCV II môže detegovať
infekciu v rovnakom období alebo skôr ako súprava
Abbott ARCHITECT® Anti-HCV v takmer 90 %
prípadov.4

Chyby vznikajúce pri manuálnom spracovaní vzoriek,
napr. triedení, pipetovaní a príprave reagencií, môžu
taktiež znemožniť správnu identifikáciu infikovaných
produktov. Modulové analyzátory cobas® redukujú
toto riziko používaním plne automatizovaných
pracovných postupov a pipetovaním jednorazovými
špičkami, čím sa znižuje riziko nechceného prenosu.
Reagencie sú dodávané v kazetách označených
čiarovými kódmi (balenia e pack), ktoré sú vkladané
priamo do analyzátora.
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Porovnanie včasnosti detekcie infekcie medzi súpravami Elecsys Anti-HCV II
a ARCHITECT Anti-HCV pomocou 48 panelov sérokonverzie4

Rozpoznanie infikovanej krvi nezávisle od toho,
kedy bol darca infikovaný alebo kde vo svete sa
nachádzate, je rozhodujúce. Súpravy Elecsys HIV
combi PT, Elecsys HBsAg II a Elecsys anti-HCV II
boli vyvinuté práve s týmto úmyslom. Všetky tri
testy môžu detegovať všetky hlavné genotypy
a varianty vírusov nachádzajúce sa na svete, takže
rovnaké testy môžu byť využívané kdekoľvek na
svete.2-7

Zvyšovanie efektívnosti laboratória
Minimalizovanie chýb a efektívna práca

Viacero vlastností súprav Elecsys® a modulových analyzátorov cobas® zvyšuje efektivitu krvných bánk.
Súpravy Elecsys HIV combi PT, Elecsys HBsAg II a Elecsys anti-HCV II sú vysoko špecifické, čo prispieva k efektívnej správe prijatých krvných produktov a nižšiemu počtu jednotiek stratených kvôli falošne
pozitívnym výsledkom.2,4,7-9
Špecifickosť súprav Elecsys
v porovnaní s inými súpravami v multicentrických
štúdiách vyhodnocujúcich
charakteristiky jednotlivých
súprav. Charakteristiky
rovnaké alebo lepšie ako
charakteristiky súprav
Elecsys sú zvýraznené
zelenou farbou
a
Vzorky z klinickej praxe,
vrátane vzoriek od dialyzovaných pacientov a vzoriek
z tehotenského skríningu
b
Darcovia krvi

Súpravami Elecsys® sú výsledky získavané za krátku dobu, čo umožňuje rýchle uvoľňovanie krvných
produktov.

Modulová štruktúra systémov cobas® umožňuje
krvným bankám výraznú flexibilitu a prispôsobenie
chodu aktuálnym potrebám.

Čas potrebný na získanie výsledkov so súpravami Elecsys aktuálne dostupnými na skríning krvi

Údržba systémov cobas® je vo veľkej miere automatizovaná a len 8 % z nej musí byť vykonávaných
manuálne obsluhou, ktorá sa tak môže venovať
iným úlohám.
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Roche blood safety solutions
Spoľahnite sa na nás, pretože pacienti
sa spoliehajú na Vás

Sila sérologických súprav Elecsys®
a modulových analyzátorov cobas®
poskytuje krvným bankám plynulé,
dobré a efektívne riešenia
Roche blood safety solutions
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