
Sikkerhet ved viktige avgjørelser

 Nøyaktige resultater for screening, 
diagnostisering og overvåking

 Mulighet for å overvåke endringer 
i albuminkonsentrasjon ved lave 
konsentrasjoner (5-20 mg/L)

 Påvisning av lave konsentrasjoner muliggjør 
tidlig behandling og forhindrer utvikling av 
fremtidige mikrovaskulære komplikasjoner

Raske resultater enkelt 

 Brukervennlig – tre enkle trinn

 Resultat innen 90 sekunder

 Kvantitativ resultat – for beslutning om 
behandling

Pålitelig og akseptert metode

 Bygd på HemoCues unike kyvetteteknologi

 Instrumentet er fabrikkalibrert og krever 
ingen ytterligere kalibrering – sikrer 
pålitelige resultater

Den enkle veien til pålitelig 
og tidlig påvisning
HemoCue Albumin 201-systemet er et enkelt system 
med laboratoriekvalitet som kan anvendes for å 
påvise mikroalbuminuri på et tidlig stadium – lenge 
før eventuelle nyre- og karsykdommer oppdages.

HemoCue Albumin 201-systemet er raskt og enkelt 
i bruk. Systemet egner seg utmerket på en diabetes-
avdeling, ved behandling av hypertoni og som en 
potensiell markør for preeklampsi under svanger-
skap. HemoCues patenterte mikrokyvette- teknologi 
muliggjør et kvantitativt resultat – pasientnært. Du 
kan umiddelbart ta beslutning om behandling, samt 
gi en tilbakemelding til din pasient.

Nøyaktighet begynner med oss

For mer informasjon om HemoCue Albumin 201, 
vennligst skann QR-koden eller besøk 
hemocue.no

HemoCue® Albumin 201



HemoCue har vært ledende innen pasientnær medisinsk diagnostikk i over 30 år. Vi er 
spesialister på å tilby helsepersonell tester som gir hurtige resultater, med samme  
presisjon og nøyaktighet som på et klinisk kjemisk laboratorium

Prinsipp Turbidimetrisk immunoassay av albumin 
i urin 

Kalibrering Fabrikkalibrert mot en turbidimetrisk 
metode, med en kalibrator sporbar til 
CRM 470 (sertifisert referansemateriale) 

Prøvemateriale Urin: stikkprøve, samlet urin over natten 
eller døgnurin (24 timer)

Prøvevolum ~ 18 µL

Måleområde 5-150 mg/L  
Prøver opp til 2000 mg/L kan fortynnes 
med fysiologisk saltvann.  
Fortynningen kan minske nøyaktigheten.

Måletid Resultater innen 90 sekunder

Driftstemperatur 15-30 °C

Oppbevarings- 
temperatur

Instrument: 0-50 °C 
Mikrokyvetter: 2-8 °C 
Kan oppbevares i romtemperatur i opp-
til 3 dager

Kvalitetskontroll Innebygd selvtest 
Kontrolløsning er tilgjengelig

Data Management Mulighet for å legge inn pasient-ID, 
bruker-ID og andre parametere for å 
øke sporbarhet

Connectivity/ 
Oppkobling

HemoCue® Basic Connect 
Oppkobling til journalsystemer/LIS 
via USB eller seriell tilkobling (HL7-
protokollen)

Tilbehør Termoskriver 
Strekkodeleser (tilkobling til PC)

Strømforsyning AC adapter

Dimensjoner 170 x 115 x 66 mm

Vekt 350 g 

Tre enkle trinn

HemoCue® Albumin 201 nøyaktighet

U
ri

n
 A

lb
u

m
in

 e
n

ke
lt

 r
e

p
lik

at
 m

g
/L

  
Regresjonsanalyse av analyserte urinprøver, HemoCue Albumin 
201-systemet vs. Beckman Coulter CX5. N=143
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Beckman Coulter CX5, middelverdi, mg/L

y = 0.811+0.966x 

r = 0.990
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Fyll mikrokyvetten Plassér mikrokyvetten 
i instrumentet

Les av resultatet 1 2 3
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