
 
 

 

 
 

             

Αναλυτής ανοσοφθορισμού BAYWELL IF-10 
Αναλυτής ανοσοφθορισμού, διαβαθμισμένος για δείγματα που λαμβάνονται 
από σκύλο και γάτα 

 

 
 

 

● αξιόπιστος ● ακριβής ● γρήγορος 

● ευκολόχρηστος ● επεκτάσιμος ● αναγκαίος 

 

Η BAYWELL BIO έχει στη διάθεση του Κτηνιάτρου σειρά από χρήσιμες διαγνωστικές παραμέτρους 

οι οποίες στα χέρια του μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό διαγνωστικό εργαλείο. Μάλιστα, για τις 
παραμέτρους αυτές ο Κτηνίατρος μπορεί στη διάρκεια της επίσκεψης να έχει και ποσοτικό 
αποτέλεσμα (τίτλο) καθώς διαβάζονται από τον αναλυτή ανοσοφθορισμού BAYWELL IF-10, 

το νεώτερο προϊόν της εταιρίας. 
  
Ο αναλυτής ανοσοφθορισμού BAYWELL IF-10 έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως: 

είναι οικονομικός, συμπαγής, ανθεκτικός, γρήγορος, παρέχει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας και 
με πολύ χαμηλό κόστος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς τομείς, όπως στη 
διάγνωση και την παρακολούθηση ασθενειών, την υγειονομική περίθαλψη, την επιθεώρηση 

τροφίμων κ.ά. 
 
 

Εξετάζει δεκαεννέα (19) παραμέτρους: T4, TSH, cProgesterone (προγεστερόνη στο 
σκύλο), cCRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στο σκύλο), fSAA (Αμυλοειδές-Α στη γάτα), cPL 
(παγκρεατική λιπάση στο σκύλο), fPL (παγκρεατική λιπάση στη γάτα), CPV Ag και CPV Ab 

(παρβοϊός του σκύλου, αντιγόνο και αντίσωμα), CDV Ag και CDV Ab (ιός Distemper του σκύλου, 
αντιγόνο και αντίσωμα), CPV-CCV Ag (παρβοϊός & κορωνοϊός του σκύλου - ποσοτικό τεστ 
αντιγόνου), FPV Ag και FPV Ab (ιός πανλευκοπενίας της γάτας αντιγόνο και αντίσωμα), FHV-1 

Ag και FHV-1 Ab (ερπητοϊός της γάτας αντιγόνο και αντίσωμα), FCV Ag και FCV Ab (καλυκοϊός 
της γάτας αντιγόνο και αντίσωμα) και FCoV Ag (κορωνοϊός της γάτας - αντιγόνο).  
 



Ο νέος αναλυτής ανοσοφθορισμού BAYWELL IF-10 έρχεται για να συμπληρώσει το 

εργαστήριό σας, παρέχοντας σειρά από εξειδικευμένες εξετάσεις όπως: 
 

● Ορμόνες: T4, TSH, Cortisol (κορτιζόλη) 

● Έλεγχος της γονιμότητας: Progesterone (προγεστερόνη) 

● Δείκτες ενεργού λοιμώξεως: CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη), SAA (αμυλοειδές-Α) 

● Έλεγχος για ιούς: CPV, CDV, CCV, FPV, FCV, FHV-1 και FCoV 

● Παγκρεατικά ένζυμα (λιπάση) στο σκύλο και στη γάτα: cPL και fPL  

 

► Τεχνολογία μέτρησης των εξεταζόμενων παραμέτρων: Ανοσοφθορισμός 

► Χρόνος εξέτασης: από 3 ως 15 λεπτά, ανάλογα με την εξέταση 

► Πανεύκολο στη χρήση του (πλήρες menu καθοδήγησης του χρήστη, οθόνη αφής,   

    πολυγλωσσικό σύστημα λειτουργίας) 
 
 
 

► Αντιδραστήρια που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου για 24 μήνες 

► Δεν απαιτεί καμία ειδική συντήρηση (Maintenance free) 

Αρχή μέτρησης και λειτουργίας του αναλυτή ανοσοφθορισμού 
 

  
 

   

 

λήψη του δείγματος 
ανάμειξή του με το 

διάλυμα σύζευξης 

τοποθέτησή του στο 

αντιδραστήριο 

Ανάγνωση του 

αποτελέσματος 



 
 

Ο Κτηνιατρικός αναλυτής ανοσοφθορισμού BAYWELL BIO IF-10 VET 
(Veterinary Immunofluorescence Quantitative Analyzer) διαθέτει:  
 

 Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για την άμεση εκτύπωση των αποτελεσμάτων 

 Δυνατότητα μετάδοσης των αποτελεσμάτων ασύρματα, μέσω WiFi 

 Μνήμη με δυνατότητα αποθήκευσης πέραν των 10.000 εξετάσεων 

 Οθόνη αφής LCD 7"  

 Πολύ μικρές διαστάσεις 30 x 25 x 39 εκατοστά και βάρος μόλις 1,6 κιλά 

 Ρεύμα δικτύου πόλης: 100~240VAC, 50~60Hz 

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μεγάλη αυτονομία 

 Θύρα αναγνώρισης της ταυτότητας του κάθε αναλωσίμου διαβάζοντας όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν την προς εξέταση παράμετρο καθώς και τον αριθμό παρτίδας 
του (lot number) 
 

 Θύρα εισόδου των αναλωσίμων τα οποία εισάγονται στο ειδικό κανάλι ανάγνωσης 

 Άμεση σύνδεση σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα διαχείρισης κτηνιατρείου 

 

                   

 
 
 
 
 

 

 

Διαδικασία πραγματοποίησης εξέτασης στον αναλυτή ανοσοφθορισμού BAYWELL BIO IF-10 

(Veterinary Immunofluorescence Quantitative Analyzer BAYWELL BIO IF-10)  
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


