
 

                

 
 
 

Αιματολογικός Αναλυτής MEK-6550K 
Gentle veterinary care 
 

      
 

 
 
 
 
 

  
 



 

 

Με μία ματιά 
 

 

 

 

 

 

 

Ο αιματολογικός αναλυτής NIHON KOHDEN MEK-6550K 

έχει δυνατότητα εξέτασης 62 δειγμάτων την ώρα, 
γεγονός που σημαίνει πως πραγματοποιεί μία πλήρη 
αιματολογική ανάλυση (CBC) σε μόλις 58 δευτερόλεπτα !!! 

 
Εξετάζει τις παραμέτρους: RBC, HCT, HGB, MCV, MCH, 
MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW, WBC, 

LYMPH, LYMPH%, MONO, MONO%, GRANS, GRANS%, 
EOS, EOS% (*) 

 
Πολύ χαμηλό κόστος ανά εξέταση, το οποίο 
κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα € 0,60 ανά δείγμα ενώ 

μπορεί να πέσει ακόμα και κάτω από € 0,35 ανά 
δείγμα (**). 
 

Απαιτούνται μόλις 30μl (0,3 ml) δείγματος (ολικό αίμα σε 
EDTA ή προαραιωμένο) για την πραγματοποίηση μίας 
πλήρους αιματολογικής ανάλυσης (CBC-DIFF). Σε περίπτωση 

που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει τριχοειδικό αίμα, 
η απαιτούμενη ποσότητα είναι ακόμα μικρότερη (10μl).  

 
 
 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε έγχρωμη οθόνη 5,7 ιντσών που βρίσκεται στο εμπρός 
μέρος του αναλυτή κι εκτυπώνονται στο θερμικό εκτυπωτή που βρίσκεται εσωτερικό του. 
Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή, σε χαρτί μεγέθους Α4. 
 
 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι Π x Β x Υ = 23 x 45 x 43. Ζυγίζει 20 κιλά. 

Απαιτήσεις ισχύος: 220-240 VAC ± 10%, 50/60 Hz.  

Κατανάλωση ισχύος: μικρότερη από 120 VA 
 

 

  

[open mode] 
(ολικό αίμα μικρού όγκου (30μl) ή προαραιωμένο αίμα, 

με αντιπηκτικό, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το 
φιαλίδιο συλλογής του δείγματος) 

[closed mode] 
(ολικό αίμα μικρού όγκου (30μl) ή προαραιωμένο 

αίμα, με αντιπηκτικό, με φιαλίδιο κλειστού τύπου  --- 
μοντέλο ακριβότερο κατά 500 ευρώ και φυσικά  

με πιο ακριβό φιαλίδιο) 
 

 



Βοηθά τον κλινικό να πάρει γρηγορότερα σημαντικές αποφάσεις  
Ο αιματολογικός αναλυτής NIHON KOHDEN MEK-6550K κατασκευασμένος 

αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Παρέχει αξιόπιστα κι ακριβή αποτελέσματα, σε μόλις 58 
δευτερόλεπτα. Μετά τη γρήγορη ανάλυση του δείγματος (ολικό, προαραιωμένο ή τριχοειδικό 
αίμα) που μπορεί να προέρχεται από σκύλο, γάτα, ιπποειδή, βοοειδή ή ζώα 

εργαστηρίου (προεπιλεγμένα είδη), στη διάθεση του κτηνιάτρου βρίσκονται εικοσιμία 
(21) αιματολογικές παράμετροι και τρία (3) έγχρωμα ιστογράμματα κατανομής 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων κι αιμοπεταλίων τα οποία μαζί με τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων εμφανίζονται σε μία οθόνη αφής 5,7 ιντσών στο εμπρός μέρος 
του αναλυτή ενώ υπάρχει και δυνατότητα ταυτόχρονης εκτύπωσής τους. Με τον τρόπο αυτό, 

παρέχονται στον κτηνίατρο σημαντικές πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν γρηγορότερα, 
σε μία ακριβέστερη διάγνωση ώστε να ξεκινήσει άμεσα την ενδεδειγμένη θεραπεία. 
 

 

Τα τρία ιστογράμματα επεξεργάζεται ειδικός καταχωρητής (Channelyzer) 256 καναλιών, ο 
οποίος επεξεργάζεται περαιτέρω και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, παρουσιάζοντας 
χαρακτηριστικές επισημάνσεις στα μη φυσιολογικά δείγματα. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ευρεία αλλά συγχρόνως επεκτάσιμη λίστα εξεταζόμενων ζώων 
 

Έξι (6) προεπιλεγμένα - προρυθμισμένα είδη ζώων βρίσκονται στο αρχικό menu του 

αιματολογικού αναλυτή NIHON KOHDEN MEK-6550K: σκύλος, γάτα, βοοειδή, ιπποειδή 
καθώς και δύο είδη ζώων εργαστηρίου (ποντίκι κι αρουραίος). Διατίθενται τρεις (3) επιπλέον 
κενές θέσεις στις οποίες ο χρήστης μπορεί να προσθέσει (ορίσει) τα είδη των ζώων που θέλει 

να εξετάζει ή που εξετάζει συχνότερα, αποθηκεύοντας τις σχετικές ρυθμίσεις των 
αιματολογικών παραμέτρων (settings) ώστε η μέτρηση του δείγματος να γίνεται αυτόματα 
και τα αποτελέσματα να παρέχονται άμεσα. 
 
 
 

 
 

 



 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η λίστα με τα είδη ζώων που μπορεί να εισάγει ο χρήστης είναι 
πολύ μεγάλη καθώς πέραν των προαναφερθέντων, μπορεί να προσθέσει συνηθισμένα είδη 

όπως: κουνάβι – νυφίτσα (Ferret), κουνέλι, ινδικό χοιρίδιο, χάμστερ, χοίρος, πρόβατο και 
κατσίκα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης εξωτικών ειδών όπως καμήλα, ζέβρα, 
καγκουρώ, πίθηκος και κάποια είδη δελφινιών (Pacific white sided dolphin και Bottle-nose 

dolphin). Όταν ο χρήστης καταχωρεί ένα νέο είδος ζώου, η επιλογή «Optimum Threshold 
Search» τον βοηθά στο να βρει τις καλύτερες ρυθμίσεις.  

Αυτό μειώνει σημαντικά το φόρτο εργασίας για την προετοιμασία του επιχρίσματος και τη 
μετέπειτα εξέταση του δείγματος σε πλακάκι. 
 
 

Περιορίζει σημαντικά το χρόνο που χρησιμοποιείτε το μικροσκόπιο 

 Επαναληπτική μέτρηση δειγμάτων με τιμές εκτός των φυσιολογικών ορίων 
 

Ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να μετρά (με την ίδια ποσότητα αναλωσίμου) μέχρι και τρεις 
(3) φορές τα παθολογικά δείγματα, χρησιμοποιώντας την ίδια αραίωση.  
Τα ερυθρά μετρούνται ξεχωριστά από τα λευκά ενώ η αιμοσφαιρίνη μετριέται σε ξεχωριστό 

θάλαμο με τη μέθοδο της αιμοσφαιρίνης με μη κυανιούχο αντιδραστήριο (cyanide free). 
 

Μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό: Όταν το αποτέλεσμα μιας μέτρησης υπερβεί 

σημαντικά τις τιμές των φυσιολογικών ορίων (τις υψηλές ή τις χαμηλές τιμές συναγερμού), o 
αναλυτής προχωρά αυτόματα σε επαναμέτρηση του παθολογικού δείγματος από την ίδια 
αραίωση, με σκοπό την αποφυγή έκδοσης εσφαλμένου αποτελέσματος, χωρίς μάλιστα να 

καταναλώνει πρόσθετη ποσότητα αναλωσίμου, δηλαδή χωρίς επιπλέον κόστος για το χρήστη.  
Το δείγμα επαναμετράται αυτόματα στη «λειτουργία χαμηλής αραίωσης» (low dilution mode) 
στην περίπτωση που οι τιμές της μέτρησης είναι πολύ χαμηλές ή αντίθετα, στη «λειτουργία 

υψηλότερης αραίωσης» (higher dilution mode) στην περίπτωση που οι τιμές της μέτρησης 
είναι πολύ υψηλές. Η δυνατότητα επαναμέτρησης των δειγμάτων με ακραίες τιμές, παρέχει 
επιπλέον ασφάλεια και αυξημένη αξιοπιστία για τα δεδομένα της ανάλυσης που 

παρέχονται στο χρήστη.  
 

 
 
Ο αναλυτής χρησιμοποιεί πέντε (5) προγράμματα ελέγχου της καλής λειτουργίας της και 

ποιότητας των αποτελεσμάτων της, τα οποία εκτελούνται αυτόματα με την ενεργοποίηση του 
αναλυτή (Mean, CV calculation, X-R (Levey & Jenning), X-Batch), X Day CV και το διάγραμμα, 

ένα πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας και της επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων. 
 
 



 

Είστε πάντοτε σε ετοιμότητα 

Ο αιματολογικός αναλυτής NIHON KOHDEN MEK-6550K διαθέτει πρόγραμμα 
καθαρισμού και προετοιμασίας υποδοχής του επόμενου δείγματος, που εκτελείται αυτόματα, 
μετά το πέρας της ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτό είναι πάντοτε έτοιμος για χρήση (βρίσκεται 

μόνιμα σε κατάσταση ετοιμότητας, χωρίς να περνάει ποτέ σε κατάσταση stand-by), 
υποστηρίζοντας τον κτηνίατρο στη λήψη γρήγορων κλινικών αποφάσεων, χωρίς επιπλέον 
κόστος όπως συμβαίνει με άλλους αιματολογικούς αναλυτές οι οποίοι περνώντας σε 

κατάσταση ετοιμότητας από την κατάσταση stand-by καταναλώνουν ποσότητα αναλωσίμων. 
 

 

 Συμπαγής σχεδίαση (Compact Design): Έχοντας 

εμπειρία άνω των 40 ετών στον τομέα κατασκευής 
αιματολογικών αναλυτών, ο  Ιαπωνικός οίκος Nihon 
Kohden με τη σειρά “Celltac α” δημιούργησε έναν 

ευκολόχρηστο, φιλικό στο χρήστη, αξιόπιστο αναλυτή, 
στοχεύοντας τον κτηνίατρο της καθημερινής πράξης. 
 

 Υλικά κατασκευής και λογισμικό: Κορυφαίας, 

αψεγάδιαστης, Ιαπωνικής ποιότητας. Διαθέτει πολλούς 
τρόπους αναρρόφησης του δείγματος αίματος.  

Η λειτουργία “cap-through” (διαθέσιμη στα μοντέλα 
της σειράς MEK-6500K) συμβάλλει στην ασφαλέστερη 
λειτουργία του αναλυτή. 
 

 Μεγάλη χωρητικότητα δεδομένων: Η εσωτερική 

μνήμη του αναλυτή είναι αρκετή για την αποθήκευση 
αποτελεσμάτων 400 εξετάσεων και 50 ιστογραμμάτων.  

 
 

Για την ασφαλή και παράλληλα αξιόπιστη αποθήκευση περισσότερων αποτελεσμάτων τα 

οποία προέρχονται από τις μετρήσεις δειγμάτων, ο αναλυτής διαθέτει υποδοχή κάρτας SD. 
Σε μία μικρή κάρτα SD μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα από 15.000 αποτελέσματα. 

Πρακτικά, δεν υπάρχει κανένα όριο στον αριθμό αποθήκευσης αποτελεσμάτων εφ’ όσον 
χρησιμοποιηθεί κάρτα πολύ μεγάλης χωρητικότητας  (64 GB, 128 GB, 256 GB κ.ο.κ.). 
 
 
 

Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

• Είναι πλήρως αυτόματος σε όλες του τις λειτουργίες, ενώ το ημερήσιο ξεκίνημα και 
σταμάτημά του γίνεται δίχως καμία διαδικασία ή έλεγχο από τον χειριστή. 

• Αυτόματη εκκίνηση και καθαρισμός του αναλυτή με την ενεργοποίησή του.  

• Αυτόματη αφαίρεση των πηγμάτων αίματος που είναι πιθανόν να έχουν παραμείνει στο 
κύκλωμα (βελόνα - ακροφύσιο υποδοχής των προς εξέταση δειγμάτων, διαδρομή του 
υγρού, θάλαμος μέτρησης), τόσο μετά το πέρας της δειγματοληψίας όσο και μετά από 

κάθε μέτρηση αλλά και κατά τον τερματισμό της λειτουργίας. 

• Διαθέτει εξελιγμένα υδραυλικά κι ηλεκτρονικά συστήματα, που όχι μόνο απομακρύνουν 

τυχόν πρωτεΐνες που μπορούν να συγκεντρωθούν στις οπές, αλλά και ενεργοποιούν 
επανάληψη της μέτρησης σε περίπτωση προβλήματος (πήγμα ή φυσαλίδα).  

• Αυτόματος καθαρισμός της διαδρομής των υγρών κατά την απενεργοποίησή του. 
 
 
 

 



 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
 

(*) Εικοσιμία (21) αιματολογικές παράμετροι και τρία (3) έγχρωμα ιστογράμματα 

κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων 
παρέχονται όταν το δείγμα προέρχεται από σκύλο, γάτα, ιπποειδή και βοοειδή. 
 

Δεκατρείς (13) αιματολογικές παράμετροι παρέχονται όταν το δείγμα προέρχεται από 

όλα τα υπόλοιπα είδη, δηλαδή ζώα εργαστηρίου (ποντίκι, αρουραίος), κουνάβι - νυφίτσα 
(Ferret), κουνέλι, ινδικό χοιρίδιο, χάμστερ, χοίρος, πρόβατο και κατσίκα αλλά κι από εξωτικά 
ειδη που δύνανται να καταχώρηθούν όπως καμήλα, ζέβρα, καγκουρώ, πίθηκος και κάποια 

είδη δελφινιών (Pacific white sided dolphin και Bottle-nose dolphin). 
 

Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από κορυφαία ακρίβεια και επαναληψιμότητα (Top level 

accuracy and reproducibility) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 

παράμετρος εύρος μετρήσεων επαναληψιμότητα 

RBC (αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων) 0 ως 14.9 x 106 / μl 
within 1.5% CV  

(5.0 x 106/ μl) 

HCT (αιματοκρίτης) 0 ως 99.9% – 

HGB (αιμοσφαιρίνη) 0 ως 29.9 g/dl within 1.5% CV (16 g/dl) 

MCV (μέσος όγκος ερυθροκυττάρων) 20 ως 199 fl  within 1.0% CV (70-120 fl) 

MCH (μέση αιμοσφαιρίνη ανά ερυθρό) 10 ως 50 pg  – 

MCHC (μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 

ανά ερυθρό) 
10 ως 50 g/dl  – 

RDW-SD (εύρος κατανομής μεγέθους 

ερυθρών αιμοσφαιρίων με σταθερή 
απόκλιση) 

0 ως 199 fl – 

RDW-CV (εύρος κατανομής μεγέθους 
ερυθρών αιμοσφαιρίων με συντελεστή 
μεταβλητότητας %) 

0 ως 50%  – 

PLT (Αριθμός αιμοπεταλίων) 0 ως 1490 x 103 / μl  

PCT (Aιμοπεταλιοκρίτης) 0 ως 2.9% – 

MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων) 0 ως 20.0 fl – 

PDW (Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων) 0 ως 50% – 

WBC (αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων) 

0 ως 59.9 x 10 3 / μl και  
0 ως 599.9 x 10 3 / μl  

(το μεγαλύτερο εύρος 
μετρήσεων των WBC,  

από οποιονδήποτε άλλον 
ανταγωνιστικό αναλυτή) 

within 2.0% CV  
(4.0–9.0 x 103/μl)  
Higher dilute mode 

 
 

[συνέχεια] 
 



παράμετρος εύρος μετρήσεων επαναληψιμότητα 

(*) LYMPH#  
(απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων) 

0 ως 59.9 x 10 3 / μl και  
0 ως 599.9 x 10 3 / μl 

–, Higher dilute mode  

(*) LYMPH%  

(ποσοστό λεμφοκυττάρων %) 
0 ως 100%  

within 5.0% CV  

(WBC: 4.0–9.0 x 103/μl,  
LYMPH%: 20-45%) 

(*) MONO#  

(απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων) 

0 ως 59.9 x 10 3 / μl και  

0 ως 599.9 x 10 3 / μl 
–, Higher dilute mode 

(*) MONO%  
(ποσοστό μονοκυττάρων %) 

0 ως 100%  
within 12.0% CV  

(WBC: 4.0–9.0 x 103/μl,  
MONO%: 2-10%) 

(*) GRANS#  

(απόλυτος αριθμός κοκκιοκυττάρων) 

0 ως 59.9 x 10 3 / μl και  

0 ως 599.9 x 10 3 / μl 
–, Higher dilute mode 

(*) GRANS%  
(ποσοστό κοκκιοκυττάρων %) 

0 ως 100%  
within 5.0% CV  

(WBC: 4.0–9.0 x 103/μl,  

GRANS%: 40-70%) 

(*) EOS#  

(απόλυτος αριθμός ηωσηνοφίλων) 
0 ως 59.9 x 10 3 / μl – 

(*) EOS%  

(ποσοστό ηωσηνοφίλων %)  
0 ως 100%  – 

 

(*) Παράμετροι διαθέσιμοι μόνο στις μετρήσεις δειγμάτων που προέρχονται από σκύλο, γάτα, 

ιπποειδή και βοοειδή. 
 
 

Μέθοδοι μέτρησης / υπολογισμού των αιματολογικών παραμέτρων: 

RBC / PLT / WBC: Ηλεκτρική αντίσταση (Electrical resistance) 
HGB: Φωτομετρία (Photometry) 

WBC (επιμέρους πληθυσμοί): Impedance and lyse action  
HCT: Υπολογισμός από το ιστόγραμμα των ερυθρών (RBC)  
MCV, MCH, MCHC: Υπολογισμός από τις τιμές RBC, HGB και HCT  

PCT (αιμοπεταλιοκρίτης): Υπολογισμός από το ιστόγραμμα των αιμοπεταλίων (PLT)  
MPV: Υπολογισμός από τις τιμές των PLT και PCT  

RDW-CV, RDW-SD: Υπολογισμός από το ιστόγραμμα των ερυθρών (RBC)  
PDW: Υπολογίστηκε από το ιστόγραμμα των αιμοπεταλίων (PLT) 
 

Λειτουργίες αραίωσης: Κανονική (Normal), Υψηλή (High), Υψηλότερη (Higher), 
Χαμηλότερη (Lower) και Προ-αραίωση (Pre-dilution). 
 

Αναλογία αραιώσεως των προς εξέταση δειγμάτων 

• όγκος δειγμάτων φλεβικού αίματος: 30 μl σε λειτουργίες κανονικής και χαμηλής αραίωσης 
(normal and low dilution modes), περίπου 10 μl σε λειτουργία υψηλής αραίωσης (high dilution 

mode) και μόλις 5 μl σε λειτουργία υψηλότερης αραίωσης (higher dilution mode) 
 

 

WBC / HGB: 200: 1 (σε λειτουργία κανονικής αραίωσης) 

RBC / PLT: 40.000: 1 (σε λειτουργία κανονικής αραίωσης) 
 

• Όγκος προ-αραιωμένων δειγμάτων αίματος: 10 μl, 20 μl 
 

WBC / HGB: 1200: 1, 600: 1 

RBC / PLT: 240.000: 1, 120.000: 1 
 



 

Πλήρως αυτόματη λειτουργία (fully automatic operation) 

Αυτόματος έλεγχος (Automatic self-check)  

Αυτόματη δειγματοληψία (Automatic sampling)  
Αυτόματη προετοιμασία και καθαρισμός (Automatic priming and cleaning)  
Αυτόματος καθαρισμός ακροφυσίων δειγματοληψίας (Automatic sampling nozzle cleaning)  

Αυτόματη αφαίρεση πηγμάτων (Automatic clog removal)  
Αυτόματη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ανάλυσης (Automatic waste fluid treatment) 
 
 

Συνδεσιμότητα  

• θύρα RS232  

• θύρα USB  
• θύρα σύνδεσης εξωτερικού εκτυπωτή 

• Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα (barcode reader) 
 
 

Κι ακόμα 

❖ Εύκολη λειτουργία του αναλυτή μέσω της έγχρωμης οθόνης αφής TFT-LCD 5,7 ιντσών 

❖ Ασφάλεια: Προστασία του χρήστη, μέσω κωδικού πρόσβασης (για την εκκίνηση του αναλυτή) 

❖ Σύστημα ψύξης του αναλυτή: Ψύξη με φυσικό τρόπο (Natural cooling) 

❖ Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 

❖ Έξυπνα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης (fast access buttons) 

❖ Ανθεκτικό, συμπαγές και στιβαρό μηχάνημα με πρακτικά μηδενική ανάγκη συντήρησης 

❖ Λειτουργία μονής / διπλής μέτρησης (Single / Double Count Mode) 

❖ Διαχείριση δεδομένων (Data Management) 

❖ Λειτουργία επαναμέτρησης όταν απαιτείται (Recount Mode): Ο αναλυτής επισημαίνει τις  
μη φυσιολογικές παραμέτρους, υποδεικνύοντας στο χρήστη να μετρήσει εκ νέου (μέσω 

διαφόρων από τις διαθέσιμες κι ενδεδειγμένες μεθόδους αραίωσης) όταν τα αποτελέσματα 
της μέτρησης υπερβαίνουν το επιτρεπτό εύρος (allowable range).  
 

❖ Τιμές εκτός των φυσιολογικών ορίων των μετρούμενων παραμέτρων μπορεί να 

προσημαίνονται με τα σύμβολα Η (High) / L (Low) όπως και μέσω ηχητικής 
προειδοποίησης (audible alarm). 

 
 
 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

IEC 61326-1: 2005, EN 61326-1: 2005, IEC 61326-2-6: 2005, EN 61326-2-6: 2006 

CISPR11: 2003, Ομάδα 1, Κατηγορία (Class) Β 
 
 
 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 

Θερμοκρασία αποθήκευσης του αναλυτή: Από -20°C ως 60°C 
Υγρασία στο χώρο αποθήκευσης: 10% ως 95% (χωρίς συμπύκνωση) 
Ατμοσφαιρική πίεση στο χώρο αποθήκευσης: 700-1060 hPa 

Θερμοκρασία στο χώρο λειτουργίας: από 15°C ως 30 °C 
Υγρασία στο χώρο λειτουργίας: από 30% ως 85% 
Ατμοσφαιρική πίεση στο χώρο λειτουργίας: 700-1060 hPa  
 

 

 
 
 

              
 

 

 


