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Se på 
diabetesbehandlingen
med nye øyne
Med utvidet mulighet for 
lagring av pasientdata i
den nye DCA Vantage Analyzer

DCA Vantage Analyzer er det 
instrumentet som gir klinisk 
utprøvde og relevante HbA1c- og 
A:C-ratio resultater, som har vist 
seg å forbedre pasientens beha
ndlingsforståelse.1Det er enkelt 
nok til å bruke på laboratorier 
på legekontor, og likevel godt 
nok til å levere riktige resultater 
plassert pasientnært. Så nå vil du 
finne den mest effektive måten 
å behandle dine pasienter på, 
uansett hvor du arbeider.

Hvordan oppnå bedre glykemikontroll?2

Med DCA Vantage Analyzer kan du overvåke 
glukosenivået med enestående presisjon, 
nøyaktighet og letthet. Nye funksjoner 
som fleksible muligheter for raportering av 
pasientresultater og tendenskurver for hver 
pasient gjør det mulig å: 

•  Følge opp pasienter på en mer 
omfattende måte

•  Påvise selv små endringer i  
HbA1c-verdier

•  Anbefale den mest effektive 
behandlingsplanen 

• Gjøre det enklere å ta avgjørelser3,4 

Overvåker du diabeteskomplikasjoner 
på en effektiv måte? 

DCA Vantage Analyzer gir deg albumin-, 
kreatinin- og A:C-ratio på
stedet med meget god følsomhet og 
spesifisitet. Dessuten kan du,
med en innbygget GFR-kalkulator og 
andre nye funksjoner:

•  Overvåke og påvise nyresykdom tidligere
•  Reagere hurtig med en behandlingsplan

Hvordan kan du forbedre 
pasientbevisstheten? 

Kliniske studier viser at testing samtidig 
med veiledning fra lege resulterer i 
betydelig forbedret pasientforståelse. Ved 
å levere prøveresultater som du kan ta en 
beslutning utifra under konsultasjonen 
gjør DCA Vantage Analyzer det mulig for 
deg å:

• Ta prøver på behandlingstidspunktet
•  Avgjøre om behandlingsplanen er 

effektiv
•  Sikre at pasienten følger anbefalingene dine
•  Foreta behandlingsendringer med 

større sikkerhet

Klinisk sikkerhet med DCA 
Vantage Analyzer

•  Fremhevet i over 100 kliniske 
artikler

•   Brukes av tre av fire leger 
som utfører HbA1c-testing  
på kontoret

•  Utprøvd system med 12 års 
dokumentert erfaring

Minste prøvemengde  
for HbA1c (1 µl).

DCA Vantage Analyzer Immunoassay 
instrument til desentralisert bruk ved 
diabetesbehandling

Kvantitativ prøvemeny
• HbA1c-verdier på seks minutter
•  Albumin, kreatinin, og A:C-ratio i 

urin på sju minutter

Lett å bruke
•  Ingen forbehandling av prøve  

eller reagens.
• Sett kassetten med prøve i instrumentet,
• Resultatene kommer automatisk

Fleksibel behandling av pasientdata
•  Pasientens ID/navn og bruker-ID 

tastes inn på berøringsskjerm 
eller legges eventuelt inn med 
strekkodeleser

•  Fleksibel resultatrapportering: 
på skjermen, automatisk utskrift, 
ekstern skriver, og/eller overføring 
til LIS/HIS 

•  Innbygget minne på 4000 resultater 
med mange sorteringsmuligheter

•  Enkel overføring av database fra 
USB-minnebrikke til PC

Kontroll med analyseringen ved 
desentralisert testing
•  Fleksibel håndtering av kvalitetskontroll: 

planlagte påminnelser eller prøvesperring
•  Fjerntilgang for instrumentansvarlig 

eller POC-koordinatorer
•  Mulighet for justering mot 

referansemetode
•  Brukerdefinerte referanseområder 

basert på pasientpopulasjon

Nye verktøy! Utskrift av resultatet 
og visning av pasientens 
tendenskurve på skjermen

Kvantitative analyser 
HbA1c
Albumin*
Kreatinin*
Albumin-kreatinin-(A:C)-ratio*
 

*Alle tre resultatene rapporteres for hver urinprøve.
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