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V blanenské nemocnici mají nový laboratorní přístroj 
	 Ve	 čtvrtek	 26.	 září	 2019	 došlo		
v	 prostorách	 oddělení	 klinických	 la-
boratoří	 ke	 slavnostnímu	 zahájení	
provozu	nového	analyzátoru.	Akce	se	
zúčastnilo	 jak	 vedení	 blanenské	 ne-
mocnice,	 vedení	 města	 Blansko,	 tak		
i	vedení	společnosti	Siemens	Healthi-
neers,	 která	 je	 dodavatelem	 tohoto	
přístroje.	
	 Důvodem	pro	pořízení	nového	ana-
lyzátoru	bylo	ukončení	technické	pod-

pory	několika	starších	biochemických	
analyzátorů.	 Nemocnice	 Blansko	 na	
základě	 této	skutečnosti	vypsala	v	ro-	
ce	2018	výběrové	řízení	na	nový	ana-
lytický	systém.	Právě	na	základě	výbě-
rového	 řízení	 byl	 vybrán	 systém	
Atellica	 Solution	 od	 společnosti	 Sie-
mens	Healthineers.
	 Systém	 Atellica	 Solution	 je	 novin-
kou	 na	 poli	 přístrojové	 techniky	 pro	
biochemické	laboratoře.	Jedním	z	uni-

kátních	 řešení	 je	 elektromagnetický	
transportní	 mechanismus	 Magline,	
který	je	patentem	společnosti	Siemens	
a	jako	jediný	na	trhu	umí	přepravovat	
vzorky	oběma	směry.	Nehrozí	tak,	že	
by	 např.	 urgentní	 vzorky	 čekaly	 ve	
frontě	za	rutinními.	Výdej	výsledků	je	
tedy	 mimořádně	 rychlý.	 Na	 rychlosti	
vydávání	 výsledků	 se	 podílí	 i	 zcela	
nová	technologie	citlivějších	a	kratších	
testovacích	 metod.	 To	 je	 velmi	 pod-
statné	pro	efektivní	provoz	celé	labora-
toře.	Díky	možnosti	nastavení	automa-
tické	 údržby	 stroje	 a	 také	 provádění	
kontroly	kvality	se	pracovníkům	v	la-
boratoři	 významným	 způsobem	 zre-
dukovaly	běžné	činnosti.	Ti	se	mohou	
nyní	 věnovat	 více	 své	 odborné	 práci	
při	klinickém	hodnocení	a	interpretaci	
výsledků.
	 Sample	Handler	zvládne	zpracovat	
až	500	vzorků	za	hodinu.	Biochemic-
ké	 analyzátory	 zvládnou	 provést	 až	
3600	 testů	 za	 hodinu	 při	 použití	 až	
140	 metod	 na	 palubě.	 Imunoche-	
mický	analyzátor	si	poradí	s	440	testy	
za	 hodinu	 s	 využitím	 42	 metod	 na		
palubě.
	 Nový	 analytický	 systém	 Atellica	
Solution	 pro	 vyšetření	 chemických		
a	imunochemických	parametrů	v	lid-
ské	 krvi	 nebo	 moči	 umožnil	 zvýšit	

Nový analyzátor Atellica Solution od 
společnosti Siemens Healthineers

kapacitu	a	rychlost	testování	pacient-
ských	 vzorků.	 Zkrátil	 dobu	 odezvy	
naší	 laboratoře	minimálně	o	20	pro-
cent.	V	některých	závažných	stavech	
je	 důležitá	 každá	 minuta,	 o	 kterou		
lékař	 dostane	 dříve	 laboratorní	 vý-
sledky	 a	 může	 včas	 rozhodnout		
o	vhodné	léčbě	pro	pacienta.
	 Věříme,	 že	 služby	 laboratoře	 bla-
nenské	 nemocnice	 s	 novým	 integro-
vaným	 systémem	 Atellica	 Solution	
využijí	 nejen	 všechna	 oddělení	 Ne-
mocnice	 Blansko,	 ale	 také	 praktič-	
tí	 lékaři	 a	 ambulantní	 specialisté		
z	okruhu	cca	25	kilometrů.
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Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba:  4,8‒5,8 l/100 km, CO2: 109‒132 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Již od 499 990 Kč*

Hyundai prémie  70 000 Kč

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Sada zimních
kol zdarma

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Slevová tankovací karta
na 5 let zdarma

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.
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Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům!

•  Limitovaná edice Hyundai Tucson IceBreaker Vám přináší atraktivní výbavu,
ve které nechybí vyhřívání sedadel i volantu a další prvky včetně bezklíčového 
vstupu do vozu. 

• Pohon 4x4 můžete mít se zvýhodněním 50 %. 

•  Zcela zdarma získáte kompletní sadu zimních kol a balíček zimního příslušenství!
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