
 

              

 

 

 

 

Sistemi Konelab za klinično 
biokemijo                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelani in prilagojeni za  
izvajanje rutinskih biokemičnih  
preiskav 

 

 



Sistemi Konelab 
 

Sistemi Konelab ponujajo laboratorijem zanesljivo, prilagodljivo in natančno rešitev 
za izvajanje testov s področja klinične biokemije zaradi enostavnega upravljanja in 
relativno nizkih stroškov. 
 

• zanesljivi aparati za majhne in srednje velike laboratorije 
• rešitev s pomočjo laboratorijske linije (TC avtomatizacija za velike 

laboratorije) 
• finančno ugodni in enostavno obvladljivi 
• širok spekter testov, omogočeno izvajanje specifičnih testov 

 

Domiselnost, učinkovitost in prilagodljivost 
 
Thermo sedaj ponuja popolno rešitev za rutinske biokemične laboratorije, ki delujejo 
na področju klinične biokemije, imunoloških testov in laboratorijske avtomatizacije – 
vse to v enem sistemu. 
Sistemi Konelab za klinično biokemijo ponujajo prilagodljive aparate, ki ustrezajo 
najrazličnejšim laboratorijem različnega velikostnega reda.  
Konelab 20, 20XT, 30 in 60 so kompaktni analizatorji, ki združujejo najnovejšo 
tehnologijo s širokim obsegom menija. Zaradi možnosti izvajanja velikega števila 
testov so aparati primerni za uporabo tako na področju rutinske kot tudi specialne 
klinične biokemije.     
Uporaba avtomatizacije s priključitvijo DPC Konelab aparatov na sisteme imunoloških 
testov IMMULITE ® 2000 in IMMULITE ® 2500 preko sistema za upravljanje vzorcev 
(SMS) še dodatno povečuje prilagodljivost in možnost izbora za vaš laboratorij. 
 

Pregled analizatorjev 

 

                                                                         Konelab 60 
 

Velikost laboratorija  srednji                            n.biok./spec.prot. 
Klin.biok./spec.prot. 
DOA/TDM            +/+/+/+/                      
ISE    standard                       
Priklop na DPC  
LabStation   da                              
Št. pozicij za reagente 45                               
Hlajenje reagentov  da  (2-8 °C)                      
Št. pozicij za kivete  2100                             
Št. testov/uro   do 600                            
 
 

                                                                         Konelab 30 
 

 

Velikost laboratorija  srednji/majhni                             
Klin.biok./spec.prot. 
/DOA/TDM   +/+/+/+/                      
ISE    standard                       
Priklop na DPC  
LabStation   da                              
Št. pozicij za reagente 45                               



Hlajenje reagentov  da  (2-8 °C)                       
Št pozicij za kivete  600                             
Št. testov/uro   do 300                            
 

 

 

                                                                        Konelab 20XT 
 

Velikost laboratorija  majhni/specialni  
Klin.biok./spec.prot. 
/DOA/TDM   +/+/+/+/ 
ISE    po izbiri 
Priklop na DPC  
LabStation   ne 
Št. pozicij za reagente 35 
Hlajenje reagentov  ohlajeni  
Št. pozicij za kivete  600 
Število testov/uro  do 250 

 

 
 

 

 
 
                                                                          Konelab 20 
 

Velikost laboratorija  majhni/specialni  
Klin.biok./spec.prot. 
/DOA/TDM   +/+/-/-/ 
ISE    po izbiri 
Priklop na DPC  
LabStation   ne 
Št. pozicij za reagente 35 
Hlajenje reagentov  ohlajeni  
Št. pozicij za kivete  600 
Število testov/uro  do 200 

 

 

 

 

 

Klinična kemija 

 

Substrati      Encimi 
Albumin      ACP 
Tot & Dir Bilirubin     ALP 
CO2                ALT/GPT 
Kalcij                AST/GOT 
Holesterol      Amilaza 
HDL & LDL holesterol    Holinesteraza 
Kreatinin      Holinesteraza  (Dibucaine) 
Glukoza      CK 
Železo       CK-MB 



Magnezij      γ-GT 
Fosfor                α-HBDH 
Celokupni proteini     LDH 
Trigliceridi 
U/CSF protein               Elektroliti 
Sečnina               Na, K, Cl 
Sečna kislina               Li, pH, Ca 
 
 
Specifični proteini                                            
Albumin 
Antistreptolizin O 
α-1-Antitripsin 
Apolipoprotein A1 & B 
Komplement C3 
komplement C4 
CRP 
High Sensitive CRP                                           
HbA1c 
Haptoglobin 
IgA, IgG, IgM 
Mikroalbumin 
Mioglobin 
α1-kisli glikoprotein 
Prealbumin 
Revmatoidni faktor 
Transferin 
 
Droge in zdravila 

 

DAT (DoA)      TDM 
Amfetamin               Karbamazepin 
Barbiturati      Fenobarbital 
Benzodiazepini     Fenitoin 
Kanabinoidi      Teofilin 
Metaboliti kokaina     Valproat 
Opiati 
Kotinin  
Etilni alkohol 
Metadon 
Propoksifen 
 
Veliko število metod, ki jih lahko uporabnik poljubno spremeni 

 

Dostopne metode lahko uporabnik poljubno spremeni oziroma dopolni in si tako 
lahko izdela meni za klinično biokemijo po svojih željah. Sistemi DPC Konelab 
ponujajo veliko število  sistemskih reagentov s CE oznako, ki so pripravljeni 
v optimalnih pakiranjih in jih aparat avtomatsko prepozna po specifičnih črtnih 
kodah. 
  

 



Intuitiven uporabniški program 

 

Uporabniški program je grafično  zasnovan na bazi Windows® XP in je nezahteven 
za uporabo. Uporabnik lahko vanj dostopa preko dotika na ekranu, miške ali 
tipkovnice. 
 
Sistemi Konelab imajo veliko kapaciteto za shranjevanje rezultatov testov, kalibraciji 
in kontrol. Uporabnik pa lahko zaradi lažjega shranjevanja in arhiviranja vse podatke 
direktno prenese na CD ROM. 
 
 

• Moderni grafični uporabniški program                     
-  omogoča hitro premikanje po ekranu 
-  olajšuje uporabo analizatorja 
-  ima 15 jezikovnih različic  

 

 

 

 

 

 

Enostavno ravnanje z vzorci 

 

Uporabnik lahko vzorce, reagente in kivete v aparat vstavlja  oziroma odvzema 
kadarkoli, ne da bi  pri tem prišlo do prekinitve analize vzorcev, ki takrat poteka. 
Rutinski vzorci se vstavljajo v nosilec (le-ta lahko sprejme do 14 vzorcev), ki ga 
uporabnik vloži v aparat. Vsak sistem DPC Konelab lahko sprejme 6 nosilcev in s tem 
84 rutinskih vzorcev. Poleg tega ima sam analizator še 6 t. i. STAT pozicij za 
takojšno analizo urgentnih vzorcev.  
Na voljo je široka paleta primarnih epruvet oziroma mikroepruvet za vzorce, ki so 
opremljene s črtnimi kodami. 
Reagenti so pripravljeni za uporabo in so dostopni v priročnih pakiranjih. Prav tako 
so označeni s črtnimi kodami  za avtomatsko identifikacijo  v aparatu. 
 

• vzorce je mogoče v aparat vstavljati kadarkoli  
 
• enostavno ravnanje z vzorci 

- avtomatska identifikacija vzorcev, direktno branje črtnih kod in 
razločevanje mikroepruvet in epruvet          
-   bidirekcionalni LIS za hitri prenos podatkov 

 
• epruvete za vzorce 

-  primarne epruvete (5, 7  in 10 ml) 
-  mikroepruvete (0,5 in 2 ml) 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enostavno ravnanje z reagenti                          

 

• reagenti se lahko v analizator vstavljajo kadarkoli 
• možnost nenehnega spremljanja stanja reagentov 

 
-   sistem avtomatsko označi reagente, ki jim je 
    pretekel rok uporabe 
-   sistem avtomatsko označi porabljene reagente 
    oziroma reagente, katerih volumen je pod določeno  
    mejno vrednostjo 
-   sistem za vsak reagent tudi oceni, koliko testov 
    se pri danem volumnu še lahko izvede 

 
 
 
 

• v primeru porabe določenega reagenta tekom analize, sistem avtomatsko 
preide na novo stekleničko reagenta 

-  možnost izvajanja kontrole kvalitete za vsako novo stekleničko 
reagenta 

-   uporabljene šarže reagentov je mogoče arhivirati 
 

 
Avtomatsko redčenje vzorcev  

 

Sistemi DPC Konelab omogočajo veliko število avtomatskih korakov, kar olajšuje 
delo uporabnika. Uporabnik lahko sam sprogramira ustrezno redčenje vzorcev 
pacientov. Prav tako lahko definira, nad katero vrednostjo koncentracije določenega 
analita sistem izvede redčenje vzorca. Analizator prav tako izvaja avtomatska 
redčenja izhodne koncentracije kalibratorja za umeritveno krivuljo pri specifičnih 
analizah. 
 
 
 
 



• avtomatski in večstranski tipi redčenja 
-  možnost predredčenja vzorca 
- avtomatsko redčenje vzorca, če  izmerjena  

koncentracija analita preseže določeno vrednost 
- avtomatske redčitve izhodne koncentracije kalibratorja za kalibracijsko 

krivuljo specifičnih proteinov 
 

 
 
Ionoselektivne elektrode (ISE) – direktno merjenje elektrolitov 

 

ISE so v sistemu nameščene v samostojnem modulu, kar omogoča  večjo 
zmogljivost sistema, saj poteka merjenje elektrolitov hitro in vzporedno. Elektrode 
so pripravljene za uporabo in jih ni potrebno posebej vzdrževati. S tem se število 
posegov s strani uporabnika zmanjša. 
Volumen vzorca, ki je potreben za merjenje koncentracije Na+, K+ in Cl-, znaša samo 
50 µL. Na voljo so tudi dodatne elektrode za določevanje Ca2+, Li+ in pH.  
 
 
 
ISE so pripravljene za uporabo in jih ni potrebno posebej vzdrževati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edinstvena tehnologija večcelične kivete 
 
Edinstvena tehnologija nizkovolumne „ večcelične kivete“ je osnova relativno nizkih 
stroškov delovanja sistemov DPC Konelab. Ker za izvedbo določenega testa celoten 
reakcijski volumnom znaša samo od 120 do 150 µl, je poraba reagentov izjemno 
nizka. Vsaka kiveta je za enkratno uporabo, kar zagotavlja natančne in pravilne  
rezultate. Večcelične kivete se v sistem vlagajo hitro in enostavno, kar podaljšuje čas 
delovanja aparata brez nadzora uporabnika. 
 


