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ClotPro új generációs viszkoelasztikus POC módszer
A hemosztázis átfogó ellenőrzésére

 A legátfogóbb lehetőségeket nyújtja a teljes véralvadás 
vizsgálathoz

 6 független csatorna
 Mintatérfogat: 340 µl citrátos teljes vér
 Rendkívül gyors (kevesebb mint 3 perc az első eredményig 

egy teszten belül)
 Elektronikus pipettázás
 Bővített eredmény-megosztási opciók

(LIS, képernyőmegosztás, e-mail, azonnali üzenet) 
 Az aktív-pipettahegy technológiának köszönhetően 

nincs szükség külön reagens használatra.
 Csak a kívánt teszteket kell végrehajtani és megvásárolni
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ClotPro mérési elv:

 A tesztcellát (cup) egy rugalmas elem  forgatja. 
 A tű a mérés során mozdulatlan. 
 Ez az elrendezés lehetővé teszi egy kompaktabb és 

felhasználóbarátabb készülék létrehozását.
 A tesztrendszer forgásának kapacitív érzékelése.
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ClotPro új generációs viszkoelasztikus POC módszer
A hemosztázis átfogó ellenőrzésére

EX-teszt
A koagulációs folyamat 
gyors áttekintése

HI-teszt

IN-teszt

FIB-teszt

AP-teszt

Ex-teszt kettős vérlemezke 
gátlással, a funkcionális 
fibrinogén kimutatásához

Sztenderd paraméterek Új paraméterek

Fibrinolízis gátlás aprotininnel

Belső, heparinra és a 
véralvadási faktorokra (pl. 
FVIII) érzékeny szűrőteszt.

Heparin semlegítéssel dolgozó 
IN-teszt az alapvető 
véralvadási aktivitás 
meghatározásához

RVV-teszt

ECA-teszt

TPA-teszt

Russel vipera méregből nyert, 
X faktor-specifikus aktivátor. 
DOAC gyógyszerek (pl. 
rivaroxaban) szűrésére 
szolgáló teszt

Közvetlen trombin aktiválás 
ecarinnal. Trombin-
antagonisták (pl. Dabigatrán) 
és az anti Xa 
megkülönböztetése.

Fibrinolízis aktiválás 
rekombináns tPA-val. 
Antifibrinolitikus kapacitás 
érzékelése (pl. tranexámsav 
értékelés)
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Aktív-pipettahegy
Száraz kémiás reagenssel Tesztcella & tesztcella fedő

1, 2 szintű kontroll oldat

ClotPro új generációs viszkoelasztikus POC módszer
Fogyóanyagok

A reagensek száraz 
formában vannak 
beépítve a 
pipettahegybe

Amikor a vérmintát bele 
pipettázzuk a tesztcellába a 
reagens már oldott 
állapotban van a mintában 
és aktiválja a koagulációt

NINCS SZÜKSÉG REAGENS 
KEZELÉSRE
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Rendelés létrehozása 
1: Kattintson a „+” jelre

2: Írja be a betegadatokat, vagy alkalmazza a 
legutóbbi betegazonosítót („last patient ID”)

3: Jelölje ki a teszteket 

Nyomja meg a 
Létrehoz 

(„create”) 
gombot

Rendelés: a végrehajtandó mérés
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ClotPro új generációs viszkoelasztikus POC módszer
Mérési folyamat

Tesztcella fedőt helyezzük a fedő 
tartóra

Helyezzük fel az aktív-
pipettahegyet a pipettára és 

szívjunk fel 330 µl citrátos teljes 
vért

Szívjuk fel, majd töltsük vissza a 
mintát a tesztcellába még egyszer –

hatékonyabb keverés miatt 
Tesztcella fedő tartót helyezze 

teszt pozícióba
Tekerje a tesztcella fedő tartót 

balra, hogy kiadja a zárt 
tesztcellát

Távolítsa el a 
tesztcellát

Pipettázzuk a mintát a 
tesztcellába

Helyezzük tesztcellát a tesztcella 
csatornába

Elindul a mérés
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Legfelejebb 40 perces 
mérések: 
Szokásos megjelenítés 

40 percnél hosszabb 
mérések: 
Az első 30 perc és az utolsó 
10 perc 

Koaguláció 
aktiválás, 
alvadék 

képződés 

Alvadék 
stabilitás 

fibrinolízis
megjelenítése

Viszkoelasztikus mérések görbéinek tömörített 
megjelenítése a ClotPro-n
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REFERENCIA TARTOMÁNYOK

Test name CT [s] CFT [s] A5 [mm] A10 [mm] A20 [mm] MCF [mm] ML [%]

EX-test 38 - 65
(35 - 67)

42 - 93
(40 - 115)

39 - 58
(36 - 61)

47 - 64
(46 - 67)

52 - 67
(51 - 70)

53 - 68
(51 - 70)

2 - 12
(1 - 12)

FIB-test 55 - 87
(47 - 92)

n.d. 6 - 21
(5 - 23)

7 - 23
(6 - 26)

8 - 25
(7 - 28)

9 - 27
(9 - 31)

0 - 2
(0 - 3)

AP-test 44 - 76
(44 - 81)

46 - 118
(37 - 125)

36 - 59
(33 - 61)

46 - 65
(42 - 66)

51 - 67
(48 - 70)

51 - 67
(50 - 70)

2 - 13
(2 - 13)

Comparison with EX-test. A better clot formation in AP-test vs. EX-test is a sign of hyperfibrinolysis

IN-test 139 - 187
(138 - 191)

52 - 139
(47 - 148)

32 - 53
(31 - 55)

41 - 61
(41 - 63)

48 - 65
(47 - 66)

49 - 65
(49 - 67)

1 - 11
(1 - 12)

HI-test 141 - 185
(135 - 191)

47 - 108
(42 - 117)

36 - 56
(35 - 64)

45 - 61
(44 - 65)

49 - 65
(48 - 68)

49 - 65
(48 - 68)

2 - 13
(1 - 14)

Comparison with IN-test. A shorter CT (and potentially better clot formation) in HI-test vs. IN-test indicates the presence of heparin or 
heparinoids in the sample.
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ClotPro görbe és paraméterek
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α

CT Alvadási idő (mp)
CFT Alvadék képződési idő (mp)
A5 Amplitúdó 5 perccel a CT után (mm)
MCF Alvadék max. szilárdsága (mm)
CLI(x) Alvadék lízis index x perccel CT után (MCF %-a)
ML Maximális lízis (%)
LT Lízis idő (mp)

α alfa szög (°)



Köszönöm a 
figyelmet!
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