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Xprecia Stride koagulation
Intuitiv teknologi i lækkert design

www.siemens.com/xprecia



Brugervenlig måling af INR
Med Xprecia Stride koagulationsapparat fås hurtige INR-resultater til 
monitorering af patienter i antikoagulansbehandling. 

Det håndholdte apparat er målrettet det sundhedsfaglige personale og har 
fokus på høj kvalitet og brugervenlighed.

Xprecia Stride er ergonomisk designet med en stor intuitiv touchskærm. 
Før analysering scannes en teststrip med den indbyggede barkodescanner. 
Patient- og operatørdata kan, såfremt det ønskes, registreres enten via 
barkodescanner eller touchskærm.

Der tilføres en dråbe kapillærblod til teststrippen, og efter endt analysering 
kasséres den anvendte teststrip let og uden berøring via eject-knappen.

To elektroniske kvalitetskontroller tjekker teststrippen før alle målinger. 
Dette gøres for at sikre at prøve- og reagensvolumen er korrekt, samt om 
den har været udsat for fugt, eller tidligere har været anvendt. Hvis én af 
disse to kvalitetskontroller fejler, viser apparatet fejl frem for et ukorrekt 
resultat.

Disse features giver tilsammen en unik brugeroplevelse, enkel arbejdsgang 
og minimal risiko for fejl.

 Farve Touchskærm
 - Ikon-baseret display

 - Her og nu-hjælp på skærmen

 - Trin-for-trin instruktioner

 - Dansk sprog

Eject-knap
- Reducerer smittefare

- Hygiejnisk

   Lille prøvevolumen, 6 μl
   - Nem påføring af  

     prøvemateriale

Barkodescanner
 - Scanning af teststrip lot,           

   kalbrering og QC værdier

 - Scanning af  patient- og    

   operatør- ID

Få trin til resultat

1: Scan teststrip 2: Isæt teststrip

3: Påfør prøvemateriale 4: Kassér teststrip

Prøvemateriale: 6μL kapillærblod 

Kalibrering: Automatisk

Måleområde: 0,8 – 8,0 INR

Genkaldelse af resultater

Præmieret for ergono-

misk design i høj kvalitet.


