
Познайомтесь з найшвидшими 
гелевими тестами у світі та  

найбільш конкурентоспроможним 
пакетом пропозицій на ринку! 



«Звичайний» 

 
• Потребує глибоких знань 

• Неможлива стандартизація 

• Робиться вручну 

• Важко відслідкувати/ задокументувати 

• Клітини мають бути відмиті 

 

Методи імуногематології 



Методи імуногематології 

Технологія гелевої колонки 

 

 

 

 

 

Легка інтерпретація 

«Золотий стандарт» сьогодні 

ПОЗИТИВНИЙ (вверху геля) 

НЕГАТИВНИЙ (внизу геля) 



Реакційні лунки в карті 

• склад і послідовність реакційних лунок завжди 
базуються на типі гелевої карти 

• не можлива селективна (конкретної лунки) 
інкубація, тобто конфігурація 

• іноді відсутні негативні контрольні лунки, 

• наприклад A-B-D-A-B-D 

• Гелеві карти спочатку були розроблені обробки 
вручну і тому оптимально підходить для 
ручного застосування (поводження, простір для 
ручного маркування) 

• якість виробництва ≠ якість застосування 

 



Haemokinesis у Світі 

Haemokinesis працює на двох виробничих дільницях.  

Мельбурн, Австралія та Аванш, Швейцарія! 



Потреби ринку 

 
 
 
 
 

 
Надійне виявлення 
клінічно важливих 

антитіл 
 

Відсутність невірно 
позитивних реакцій 

 
 

ЧУТЛИВІСТЬ 

СПЕЦИФІЧНІСТЬ 

 
 
 

Час тестування 
 

Кількість тестів 

ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 
 
 

Високий рівень 
автоматизації 

 
Низьке втручання 

персоналу  
 

Безперервний потік 
 

Повна сумісність 

АВТОМАТИЗАЦІЯ 

 
 
 

Низькі загальні витрати 
 

Відсутність прихованих 
витрат 

 

Зрозумілі витрати за 
результат 

 

Висока ступінь 
використання реагентів та 

витратних матеріалів 
 

Низькі витрати на 
обслуговування 

 

ВИТРАТИ 

 
 
 

Менше відходів 
 

Низький шум 

ЕКОЛОГІЯ 

 
 

Висока здатність до 
адаптації до існуючих 
середовищ та робочих 

процесів 
Налаштована тестова 

конфігурація 
 

Одиничний- / партійний / 
ургентний режим 

 
Підтримка різних 

протоколів інтерфейсу 
 

Робота зі змішаними 
типами пробірок 

ГНУЧКІСТЬ 

 
 
 

Малий об’єм зразка 
 

Просте використання 
мікро пробірок 

ОБ’ЄМИ 

 
 
 

Стабільність процесу 
 

Надійність поставок 
 
 

НАДІЙНІСТЬ 



Співпраця з Lamborghini 

Зчитувачі та центрифуги Haemokinesis Satellite 
зроблені з карбону та матеріалів Lamborghini. 
Ми пропонуємо найшвидші гелеві тести та 
інструменти Lamborghini для ваших лабораторій! 
 



DAYmate – гелеве тестування без карт! 



DAYmate S 

• “Гелеве тестування без карт” ! 

• Одночасна розробка методу, 
автоматичної системи та 
реагентів 

• Оптимізація параметрів 
процесу 

• Система працює без рідин 

• Повітряна технологія 

• Модульна система 

• Система обробки  
конкретної лунки 

 



Нове визначення гелевого тестування 

• Окремі та незаповнені на момент доставки лунки є 
найкращим можливим способом забезпечити 
гнучку систему для будь-якого тесту 

• Вільна конфігурація кожного диска 

• Вибіркова інкубація окремих лунок при 37 ° 

• Негативні контролі, ПАТ та автоконтроль можуть 
бути додані відповідно до запитуваного тесту 

• Піпетування, інкубація, центрифугування, контролі 
та оцінка можуть виконуватися в одному модулі, 
таким чином, не потрібно переміщувати лунки між 
модулями 

• Оцінка 2 різних зображень на лунку забезпечує 
більше можливостей в аналізі 

 



Конструкція DAYmate 
 

 

 



DAYmate модульна концепція 



Валідація кожної лунки 

Керування в 
розрізі окремої 
лунки 

 



DAYmate: коректне піпетування 

 

 

 

піпетування 

клітин 

плазми 

аглютинація 

 

ПЕРЕВІРЯЙТЕ! 

Лаборанти завжди повинні переконатися, що існує повітряний зазор при 

роботі вручну. Автоматизовані рішення від конкурентів не можуть виконати 

цю перевірку якості. 



Процес роботи DAYmate 

 

 

 

Замовлення- 

підготовка 

Подача 
диску для 
центрифу-

гування 
 

ФОТО 
перевірка! 

Піпетуван-
ня гелю 

Центрифу-
гування 

Піпетування 

клітин 

плазми 

аглютинація 

ФОТО 
перевірка! 

Інкубація 

7 хв 

Центрифу-
гування 

7 хв 

Аналіз 

ФОТО 
перевірка! 

Загальний час  (DAYmate M) = 16…22 хв 

Загальний час (DAYmate S) = 17…26 хв 

Відразу після піпетування пробірка зі зразком виходить! 

Автоматично поновлює роботу після зупинки через непроходження фото перевiрки 



Інші важливі економічні та якісні моменти І 

Наші диски, наконечники тощо можна транспортувати і зберігати при кімнатній 
температурі. Гелеві карти конкурентів потрібно транспортувати та зберігати в 
холодильнику: проблеми з якістю та логістикою. Займає простір та охолоджувати 
коштує дорого (холодильник + електрика + місце…) 

Наша система не загрожує перенесенням або забрудненням. Тож відсутні 
помилкові результати для пацієнтів, що призводить до додаткових обстежень, 
втрати часу, плутанини, затримки переливання (= витрати!) 

Без розчину для миття рішення = Без прихованих витрат. Не потрібна очищена 
вода для приготування промивного розчину. Немає витрат часу на підготовку. Без 
рідких біологічно небезпечних відходів - що також дорого коштує при переробці… 



Інші важливі економічні та якісні моменти II 

Звичайні гелеві карти вимагають компромісів…Система DAYmate дозволяє клієнту 
запускати лише «необхідні» тести – це економічно вигідно ! 

АБСОЛЮТНА ГНУЧКІСТЬ ТА  
БІЛЬША ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАТ 
Можлива будь-яка  
комбінація тестів.  
Наприклад: 
 

Необмежена гнучкість та заощадження коштів 
одночасно! Ви отримуєте лише те, що хочете. Ви 
не викидаєте непотрібні (контрольні та інші) 
лунки. Менше невикористаних лунок = менше 
зайвих витрат. 
 
Така ж гнучкість при зворотному визначенні 
групи крові, фенотипуванні, визначенні антигену, 
перехресному тестуванні, скринінгу антитіл та 
панелі! Потрібна тільки одна контрольна лунка, 
незалежно від того скільки параметрів вам 
потрібно використати. 
 
Це заощаджує вам 8-13% витрат на зразок для 
стандартних профілів. Заощадження при тестах 
на один та декілька антигенів сягає 50%! 



Інші важливі економічні та якісні моменти III 

Система DAYmate дозволяє використовувати лише один негативний контроль, 
незалежно від того, скільки параметрів потрібно -> рентабельність, менше 
відходів! 

Звичайні гелеві карти 

Звичайні гелеві карти не можуть 

запропонувати таку гнучкість та 

ефективність витрат і змушують 

витрачати кошти на непотрібні 

(подвійні, потрійні) контролі – або 

небажані/непотрібні) лунки. 

І нарешті, те що DAYmate S не 

потребує промивочного розчину, 

економить ще 5-10%. 



5 етапів: великий 
ризик затримок 
термінового зразку 
через те, що попередні 
зразки блокують весь 
процес. 



DAYmate S та M 
 
Тільки 1 етап. 
Ургентні зразки можуть 
бути поміщені в будь-
яку вільну центрифугу. 
Попередні зразки не 
затримують! 



• Більш потужна ніж 

• Більш гнучка ніж  

• Більший запас реагентів ніж 

 

 

 

• Більш автономна ніж 

• Можна дійсно задавати пріоритет зразку 

порівняно з 

• Менше витрат на обслуговування 

• Менше прихованих витрат 

• Немає переносу та забруднення 

DAYmate-S 



DAYcheck 
Перша дійсно орієнтована на користувача система 

контролю якості 

Ідеальний контроль 
якості як для наших 
систем, так і 
конкурентів! 

Завжди рекомендується 
користуватися 
контролем якості 
іншого виробника. Ці 
контролі працюють з 
системами усіх 
виробників і значно 
гнучкіші ніж набори!  

Зазвичай лабораторії використовують комерційні комплекти контролю якості. 
Проблема полягає в тому, що кожна лабораторія має різні процедури та профілі 
управління якістю. Набір - це «безлад», тому що в цьому випадку той чи інша 
лабораторія нещасна, тому що вона, можливо, використає комплект наполовину, а 
решту повинна викинути. Ми пропонуємо Вам самим обирати яких пробірок вам 
потрібно більше. 



Банки крові можуть створювати власні 
скринінгові панелі! 
 
Приготування ДУЖЕ легке! 80 мкл крові 
всередину. Готово! 
Тепер ви можете використовувати цей 
картридж більше 5 тижнів! 
 
Великі банки крові можуть виготовляти 
власні скринінги і панелі і видавати ці 
картриджі в лікарні, тому всі 
використовуватимуть ту саму кров для 
тестування. 
 
 
 

Стабілізуючий гель DAY 


