RNDr. Petr Ondráèek, Ing. Pavel Prouza, Ing. Igor Klimíèek, Roche Diagnostics

Medica 2004
Tradiènì na konci listopadu se koná nejvìtí výstava lékaøské techniky v Evropì
v nìmeckém Düsseldorfu. Pøed nìkolika
lety bylo pro velké firmy témìø povinností se tohoto podniku úèastnit. Trend etøení se vak neprojevuje pouze ve stále
mením poètu vystavovatelù na naí Pragomedice, ale ani na loòské Medice ji
zdaleka nebyly vechny firmy, které by
donedávna povaovaly svoji neúèast za
nemyslitelnou.
My jsme byli zejména zvìdaví na novou øadu biochemických analyzátorù naí
firmy, která, jak jsme ji uvedli v LA, byla
poprvé pøedstavena na loòském AACC
kongresu. Psaných informací jsme sice
mìli k dispozici pomìrnì dost, ale není
nad to vidìt pøístroj na vlastní oèi a moci
si na nìj sáhnout.
I kdybychom dopøedu nedostali plánek výstavního stánku Roche, ihned bychom podle hroznu zájemcù uhodli, na
kterém místì je vystavován nový cobas
6000. Natìstí jsme nali paní Iris Schubert, která zájemcùm podávala informace
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a nám velmi ochotnì staèila zodpovìdìt
pár otázek. Bohuel jenom pár, protoe
velmi brzy ji pro sebe získala skupina dùleitých nìmeckých zákazníkù, take jsme

si na zbytek otázek museli odpovìdìt sami.
Co jsme si ovìøili na první pohled je, e
software se skuteènì tváøí témìø stejnì
jako souèasný software pro Modular. Zakolení obsluhy by proto mìlo být podobnì jednoduché jako u Modularu. Pokud se týèe hardware, byli jsme zvìdavi
na nìkolik vìcí, které z obrázkù a písemných materiálù nebyly úplnì jasné.
l
Potvrdili jsme si, e manipulaèní kruh
pro vzorkové stojánky vypadá velmi
podobnì jako u Integry 800.
l
Reakèní kruh má 160 kyvet o objemu
asi 100 µl.
l
ISE pouívá pro míchání vzorku s diluentem kyvetu, ale pro vytemperování
vnitøního standardu je vedle reakèního
kruhu zvlátní nádobka. Pomìr 1 + 30
zùstal stejný jako u vìtiny souèasných ISE jednotek Hitachi analyzátorù
(kromì H 902), ale vechny objemy
byly sníeny asi o 1/3.
l
Nejvíce nás zajímal prostor pro reagencie, protoe je na obrázcích pod krytem
a písemné informace hovoøily pouze

o poètu pozic. Kazety jsou umístìny
v kruhu ve dvou soustøedných øadách, ale dva reagenèní pipetory se
pohybují lineárnì podobnì jako u Integry. Jde tedy o kombinaci klasických
øeení Hitachi (reagenèní kruh)
s tradièním pohybem pùvodních Roche analyzátorù (lineární pohyb pipetorù - od Miry po Integru).
Firma poøádala pøímo na stánku rùzné
prezentace. Zúèastnili jsme se nìkolika
z nich vèetnì prezentace øady cobas. Logicky vak byly zamìøeny pro obecnou
informaci zákazníkù, take ádná nová
technická data uvedena nebyla.

Na stánku byl pochopitelnì instalován
jak Modular Analytics v konfiguraci DPE,
tak úplná sestava Modular Preanalytics.
Nás vak více zajímal mení perianalytický
systém od firmy PVT - RSD 800 A, který
bude u nás instalován asi v dobì, kdy budete èíst tyto øádky. Na stánku Roche byl
umístìn pouze RSD 800 - tedy sorter bez
aliquoteru. Natìstí byl stánek PVT hned
v sousedství. Tam RSD 800 A samozøejmì
byl a zástupci firmy byli informováni
i o chystané instalaci v ÈR.
Na stánku Roche byly vystaveny také
analyzátory Cobas Integra 400+ a Cobas

Integra 800. Oba analyzátory budou po
softwarovém update pracovat s novými
reagenèními kazetami cobas c pack stejnì jako cobas 6000.
Pøesvìdèili jsme se, e modul E170 cobas e 601 prodìlal pouze designové
zmìny.
V oblasti moèové analýzy byla pøedstavena kompletní nabídka analyzátorù
Urisys - Urisys 2400 a novinky roku 2004
Urisys 1800 a Urisys 1100. V Urine Work
Area pokraèuje úspìná spolupráce se
spoleèností Sysmex a jejími analyzátory
UF 50 a UF 100.
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