
 

  

 

  

 

Hastaneler�n ac�l departmanlarında, %5 -12 

oranında kan numunes� hemol�z olmaktadır. 

Bu durum hastanın med�kal 

değerlend�rmes�nde 

problem yaratab�lmekted�r. 

Hemcheck firması,  hemol�zs�z kan numunes� v�zyonuyla 

yola çıkarak, güvenl� ve efekt�f kan numunes� sevk�yatı 

sağlamak üzere, CE sertfifikası olan b�r ürün konsept�n�n 

üret�m ve pazarlaması üzer�nde çalışmış ve hızlı hemol�z 

tesp�t�n� sağlayan Helge c�hazını gel�şt�rm�şt�r. Kan numuneler�n�n 

anal�z�n�n yapılmasını engelleyen sebepler�n en sık görülen� 

olan Hemol�z, er�tros�tler�n parçalanması sonucu oluşmaktadır. 

Laboratuvar testler�nde yer� öneml�d�r ve ac�l departmanlarında 

alınan kan numuneler�nden sonra görülme oranı %5-12 c�varındadır. 

Bu durum, hastaya tanı koyma kararını zorlaştırmakta ve 

gec�kmelere sebep olup mal�yetler� arttırmakta, hasta güvenl�ğ�n� 

tehl�keye atmakta, sağlık h�zmet�n�n kal�tes�n� düşürmekte ve 

sağlık personel�n�n �ş yükünü arttırmaktadır. 

HEMCHECK HAKKINDA 

ÇABUK , KOLAY & GÜVENLİ 

hemak�m.com.tr

Hızlı hemol�z tesp�t�  

Her numune değerl�d�r
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Hemcheck’�n özel ürün konsept� 3 ayrı parçadan oluşur; vakumlu tüpler �ç�n tek kullanımlık 

test, kan gazı şırıngaları �ç�n tek kullanımlık test, hızlı ve güven�l�r sonuçlar almak �ç�n 

okuyucu c�hazı. Genel konsept�n özgüllüğü %95, hassas�yet� %80 düzey�nded�r. Med�kal 

geçm�ş� olan personel �le �şb�rl�ğ� yapılarak, güven�l�r, kullanımı kolay ve güvenl� b�r ürün elde 

etmek üzere gel�şt�r�lm�şt�r. 

Vakumlu tüpler �ç�n, s�l�nd�r�k plast�k korumalı, okuyucu 

c�hazı �ç�n okuma penceres� adapte ed�lm�ş tek kullanımlık 

testler. Kan örneğ� tamamen kapalı b�r s�stemle alınmakta 

olup, vakumlu tüpün kapağının açılması gerekmez. Kapağın 

membranından �çer� �ğnen�n g�rmes� ve kan örneğ�n�n �ğne 

yoluyla �çer� alınması sonucu hemol�z test� akt�ve olur. Tam 

kandan anlık olarak plasma / serum ayrılır. İğne koruyucu 

kullanıcıyı yaralanma tehl�kes�nden korur. 

İskand�navya’nın en büyük ac�l serv�sler�nden b�r tanes�yle 

yapılan �şb�rl�ğ� sonucu, Hemcheck hemol�zl� numuneler�n 

sayısını %54 oranında düşürmüştür. Kl�n�k çalışma olarak 

yayınlanmıştır. Bütün numuneler kl�n�k k�mya testler�ne 

gönder�lm�şt�r. Konsept, 14 sağlık profesyonel� tarafından 

rut�n çalışmalarda düzenl� olarak kullanılmış ve bu çalışmadan 

sonra devamlılık konusunda %100 destek almıştır. 

İsveç Ac�l Serv�s Departmanında yapılan çalışmada, 

Helge c�hazında, 0,5 g/L cut-off hemoglob�n varlığında, test�n 

hassas�yet� %81, özgüllüğü %98 olarak çıkmıştır.

(PPV: %98 ve NPV: %80)

VAKUMLU TÜPLER İÇİN V-TEST

OKUYUCU

Tek kullanımlık testler�n kolay ve kullanıcı dostu b�r şek�lde anal�z 

ed�leb�lmes� �ç�n, kan örneğ�n�n hemol�zl� olup olmadığını tesp�t 

eden okuyucu mevcuttur. Okuyucu üzer�nde tek b�r düğmeye 

basılarak, tek kullanımlık testte hemol�z değerlend�rmes� 

yapılab�lmekted�r. Plazma / Serum ‘da fotometr�k anal�z 

yapılmaktadır. Kırmızı veya yeş�l ışık sonucu göstermekted�r. 

Okuyucu, sağlam ve kullanımı kolaydır. Sağlık kurumlarının 

farklı departmanlarına zahmets�zce ve seyyar olarak taşınab�l�r. 

Tekrar şarj ed�leb�l�r p�l� sayes�nde yüksek sayıda test 

yapılab�lmes�ne olanak sağlar. 

Kan gazı anal�zler�, ac�l serv�slerde ve yoğun bakım 

ün�teler�nde hemol�z tesp�t� yapılmadan gerçekleşt�r�lmekted�r. 

Şu ank� kan gazı anal�zörler�nde bu fonks�yon bulunmamaktadır. 

Helge, kan örneğ�n�n alınması sırasında veya kan gazı anal�z� 

sırasında hemol�z tesp�t�n� gerçekleşt�reb�l�r. 

s-Test, v-Test �le benzer yöntemle çalışmakta olup, kan 

örneğ�n�n ölçüm haznes�ne alınması  aşamasında, farklı b�r 

tekn�k uygulamaktadır. 

İsveç Ac�l Sev�s Departmanında yapılan kl�n�k çalışmada, kan 

gazı �ç�n alınan kan örnekler�nde hemol�z oranı %8 düzey�nded�r. 

Aynı çalışmada, Helge s�stem�nde, plazmada 0,5 g/L cut-off

 düzey�nde hemoglob�n varlığında, %80 hassas�yet ve 

%99 özgüllük değerler� elde ed�lm�şt�r. (PPV: %89 ve NPV: %98)

KAN GAZI ŞIRINGALARI İÇİN S-TEST
KONSEPT

 
 

 
 

Barbaros  Mah. T ophanel�oğlu  Caddes�  Işık A pt.  No:70/1 

• T el:  +90 (216)  326  70  42

Merkez  Office 

•  Faks:  +90 (216)  340  16  89

PK  34662

•  www.hemak�m.com.tr •  �nfo@hemak�m.com.tr

Üsküdar - İstanbul /T ürk�ye

0003TK


	Page 1
	Page 2

