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Hızlı ve Güvenilir Sonuç

Kistik fibrozis (CF) hastalar›n›n en büyük tan›sal özelli€i,terlerindeki yüksek NaCl 
konsantrasyonudur. Bu konsantrasyonun tarama s›ras›nda tespiti  tan› için gereken 
bilgiyi verir ve Kistik fibrozis hastalar›n›n benzer semptonlar gösteren di€er hastalardan 
ayr›lmas›n› sa€lar. Bu hastalar için CF’in kesin tan›s› ve uygun tedavinin h›zla 
uygulanmaya bafllanmas›, yaflam süresinin dikkate de€er bir 
flekilde artmas› demektir.

Ter testinin gelifltirilmesi, kistik fibrozis’in tespitinde 
devrim yaratm›flt›r. Bu sistem sayesinde tarama 
için laboratuvar koflullar›n›n olmas› zorunlu 
olmaktan ç›km›flt›r. Kullan›m çok kolayd›r; doktor 
muayenehaneleri, özel engelli veya hasta 
okullar›, hastane ve klinikler için idealdir.

Özellikleri
Tarama için 2 aflama gereklidir:

‹lk aflamada pilokarpin iyontoforezi yöntemiyle terleme tetiklenir. ‹kinci aflamada toplanan 
terdeki NaCl konsantrasyonu,ölçüm sensörünü oluflturan iki elektrot içeren, küçük ve kapal› bir 
aparatta ölçülür. Baflar›l› bir ölçüm için gerekli olan ter hacmi sadece 0.5 mikrolitredir. Ölçüm 
sonucu cihaz üzerindeki ekranda kendili€inden rapor edilir.

Kullan›m› son derece basittir ve k›sa zaman içinde ö€renilebilir.

Ölçüm sensörü hastan›n koluna basit bir kauçuk kay›fl ile tutturulur. Ba€lant› tasar›m› sayesinde 
sensörün cihaza ba€lant›s› yanl›fl yap›lamaz. Tek kullan›ml›k sensör ayn› zamanda ter toplama 
kab› olarak ifl görür. Bu nedenle ayr› bir toplama aparat› gerektirmez.
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Teknik Data

Donanım

Voltaj: 4x1,2 V Ni-MH         

Boyutlar: 65 x 150 x 190 mm          

A€›rl›k: 540 g (pil hariç)             

Ölçüm aral›€›: 0-200 mmol/L           

Ölçüm kesinli€i: +/- %1            

Numune hacmi: 0.5µl            

Elektrotlar: 1 çift 

Ölçüm Probu: 10 adet

İyontoforezis Disk: 20 adet

Kontrol Cihazı: 1 adet 

Lastik Kol Bant›: 1 adet

Pil: 4+4 adet

Pil fiarj Aleti: 1 adet

Tafl›nabilir: Cihaz küçük ve hafiftir, standart batarya ile çal›fl›r, elektrik ba€lant›s›  istemez.

Basit:  Sistem üç ayr› cihaz gerektirmez; tek bir cihaz, her üç fonksiyonu da yerine getirir, 
Terletme (‹yontoforez), ölçüm ve sistem kalite kontrolü. 

Kullan›fll›:  Ter, ölçüm kab› içinde toplan›r. Bu sayede ayr› bir toplama aparat› ve aparatta 
biriken teri tafl›mak için enjektör gerektirmez.

Kolay:  Yaln›zca 0.5 µl ter ile ölçüm yapabilir. Hastan›n uzun süreli terlemesine gerek yoktur.
Ayn› zamanda terleme s›k›nt›s› yaflayan hastalarda problem yaflanmaz.
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