
 

 

                             

 

URIT-5160Vet Hematology Analyzer 

Ο πρώτος αιματολογικός αναλυτής στην Κτηνιατρική πράξη, που 
διαχωρίζει τα λευκά κύτταρα σε επτά (7) πληθυσμούς (*) 
 

Με ειδικό λογισμικό (Veterinary software) σχεδιασμένο για Κτηνιατρική χρήση (για χρήση σε 
δείγματα που προέρχονται από ζώα) και με πλήρες menu καθοδήγησης για την ανάλυση του 

δείγματος 
 
 

 

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5160 Vet είναι αναλυτής 
επτά (7)-πληθυσμών. Διαχωρίζοντας τα κύτταρα με μέθοδο 
αναφοράς (που εγγυάται 100% εγγυημένη αξιοπιστία στην 

ποιότητα των παρεχόμενων αποτελεσμάτων) παρέχει στο 
χρήστη 34 αιματολογικές παραμέτρους, ανάμεσα στις 
οποίες και δικτυοερυθροκύτταρα! 
 

Xρησιμοποιεί τεχνολογία αναφοράς «λέιζερ» (Laser Light 
Multi - Dimensional Cell Clasiffication Reference 
Technology) για τη διαφοροποίηση των λευκο-

κυττάρων (WBC) σε επτά (7) πληθυσμούς (*). 
 

(*) Παρέχει στο χρήστη τις τιμές (απόλυτο αριθμό και %) 

για τους πέντε (5) μείζονες (major) υποπληθυσμούς των 
λευκών (5-part diff), δηλαδή τα λεμφοκύτταρα (LYMΡΗ),  
τα μονοκύτταρα (MONΟ), τα ουδετερόφιλλα (NEUΤ), τα 

ηωσινόφιλλα (EOS) και τα βασεόφιλλα (BASO) καθώς και 
δύο επιπλέον πληθυσμούς με σημαντική διαγνωστική αξία, 
τις άτυπες μορφές των λεμφοκυττάρων (ALY) και τα 

μεγάλα ανώριμα λευκοκύτταρα (LIC). 

 

Χάρη στην ίδια μέθοδο αναφοράς (Semi-conductor Laser Light multi - dimensional Cell Clasiffication 
Reference Technology), ο αναλυτής μπορεί και πραγματοποιεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη και ακριβή 
μέτρηση του αριθμού των δικτυοερυθροκυττάρων (RETICS) 

 

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5160 Vet διαθέτει το πληρέστερο menu παραμέτρων στην 
Κτηνιατρική πράξη. 

 
Δεκατρία (13) προεπιλεγμένα - προρυθμισμένα είδη ζώων βρίσκονται στο αρχικό menu του 
αιματολογικού αναλυτή URIT-5160 Vet: σκύλος, γάτα, ιπποειδή, χοίρος, βοοειδή, βουβάλι, 

κουνέλι, πίθηκος, δύο είδη ζώων εργαστηρίου (ποντίκι κι αρουραίος), πρόβατο, αίγα και καμήλα. 
Διατίθενται τρεις (3) επιπλέον κενές θέσεις (3 user-defined positions) στις οποίες ο χρήστης μπορεί 
να προσθέσει (να 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. 
 

 



 

Χαρακτηριστικά 
 

• αυτόματος έλεγχος όλων των λειτουργιών του αναλυτή 

• διαχωρισμός των λευκοκυττάρων με χρήση τεχνολογίας λέιζερ (μέθοδος αναφοράς) 

• όγκος δείγματος που απαιτείται για μία πλήρη αιματολογική ανάλυση: μόλις 20 μl (0,2 ml) 

• δείγμα: πλήρες αίμα (whole blood) ή προ-αραιωμένο (pre-diluted)  

• ενσωματωμένος αραιωτής (diluter) 

• χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη αιματολογική ανάλυση: 60 δευτερόλεπτα  

• δυνατότητα εξέτασης μέχρι και εξήντα (60) δειγμάτων την ώρα 

• μεγάλη κι ευκρινής, έγχρωμη οθόνη αφής 10.4 ιντσών, απλούστατη στο χειρισμό της 

• εύκολο και φιλικό menu καθοδήγησης του χρήστη 

• εξαιρετικά χαμηλό κόστος για μια πλήρη αιματολογική ανάλυση (CBC) 

• ένδειξη της στάθμης των υγρών ανάλυσης 

• επισήμανση των παθολογικών δειγμάτων (παράμετροι εκτός των φυσιολογικών ορίων) με   
  την ένδειξη # (flags) και λαθών (errors) κατά τη χρήση με ηχητικό σήμα (alarm) 
 
 

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5160 Vet παρέχει στο χρήστη αποτελέσματα 34 

παραμέτρων, διαθέτοντας σήμερα το πληρέστερο menu παραμέτρων στην Κτηνιατρική 
πράξη. Στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνονται οι γνωστοί πέντε (5) μείζονες (major) 
υποπληθυσμοί των λευκοκυττάρων (LYMPH, MONO, NEUT, EOS και BASO), τα μεγάλα, 

ανώριμα λευκοκύτταρα (LIC), οι άτυπες μορφές των λεμφοκυττάρων (ALY) και τα 
δικτυοερυθροκύτταρα (RETICS). 
 

Σημαντικό πλεονέκτημα: ο προσδιορισμός των δικτυοερυθροκυττάρων (RETICS) δε 
γίνεται απαραίτητα κατά διαδικασία της γενικής ανάλυσης (CBC) αλλά προαιρετικά, μόνον αν 
ο γιατρός το επιλέξει, επειδή το κρίνει απαραίτητο. Έτσι, επιτυγχάνεται οικονομία τόσο στο 

χρόνο της ανάλυσης, όσο και σε χρήματα από την επιπλέον δοκιμή. 
 

Πολύ μικρός όγκος δείγματος: ο αναλυτής χρειάζεται μόλις 20 μl δείγματος για πλήρη 

ανάλυση (CBC) και μπορεί να εξετάσει μέχρι και 60 δείγματα την ώρα. 
 

O διαχωρισμός των λευκοκυττάρων (WBC) στους πέντε (5) τουλάχιστον μείζονες 

(major) υποπληθυσμούς (5-part diff), παρέχει σαφή εικόνα της κατάστασης του 
ανοσοποιητικού του ασθενούς, καθώς κάθε τύπος κυττάρου παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
μια ανοσοαπόκριση ή έναν τύπο ασθένειας κάθε συστήματος. 
 

 
 

Σημασία του διαχωρισμού των κοκκιοκυττάρων (GRANS) σε ηωσινόφιλα (EOS) και 
ουδετερόφιλα (NEUΤ) για στοχευμένη διάγνωση 
 

> Αυξημένος αριθμός ουδετερόφιλων (NEUT) υποδηλώνει μια βακτηριακή λοίμωξη 

> Αυξημένος αριθμός ηωσινοφίλων (EOS) υποδηλώνει παρασιτική μόλυνση 



 

Δικτυοερυθροκύτταρα (Retics) 

Εκτός από το ότι ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5160 Vet διαχωρίζει τα λευκοκύτταρα σε 
επτά (7) πληθυσμούς και μάλιστα με τη χρήση μεθόδου αναφοράς (laser cytometry) άλλο 
ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να προσδιορίζει και να μετρά 

τα δικτυο-ερυθροκύτταρα, χρησιμοποιώντας επίσης μέθοδο αναφοράς.  
Τα δικτυοερυθροκύτταρα (Retics) είναι ανώριμα ερυθρά κύτταρα. Ελαφρώς μεγαλύτερα από 
τα ερυθρά (RBCs), ωριμάζουν στο μυελό των οστών και κυκλοφορούν για μερικές ημέρες στο 

αίμα, προτού τελικά αναπτυχθούν πλήρως σε ερυθροκύτταρα (RBCs).  
Όπως και τα ερυθροκύτταρα (RBCs), έτσι και τα δικτυοερυθροκύτταρα (Retics) των 

θηλαστικών, δεν έχουν πυρήνα. Ονομάζονται δικτυοερυθροκύτταρα διότι μόλις γίνει χρώση 
τους, παρατηρείται στο μικροσκόπιο το πλέγμα (το δικτυωτό) του RRNA (ριβοσωματικό RNA, 
ο πρόδρομος του DNA).   
 

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5160Vet παρέχει και την τιμή του συνολικού αριθμού 
(Retics #) και του ποσοστού των δικτυοερυθροκυττάρων (Retics %) στο δείγμα. 
Πηγαίνοντας ένα βήμα μπροστά από τους περισσότερους αιματολογικούς αναλυτές της 

αγοράς, παρέχει και την αναλογία των ανώριμων δικτυοερυθροκυττάρων προς τον συνολικό 
αριθμό των δικτυοερυθροκυττάρων (IRF - Immature Reticulocyte Fraction), μιας σημαντικής 

παραμέτρου καθώς κάνοντας χρήση της ο κλινικός μπορεί να περιορίσει τους πιθανούς 
παράγοντες - αίτια της αναιμίας. 
 
 

Ποια είναι η κλινική σημασία τους; 

Ο συνολικός αριθμός των δικτυοερυθροκυττάρων (Retics #) είναι χαμηλός σε υγιείς 

οργανισμούς, αλλά ορισμένες παθολογικές καταστάσεις ή ασθένειες, προκαλούν αύξησή τους.  
Σε καταστάσεις αναιμίας, το σώμα αυξάνει την παραγωγή ερυθροκυττάρων (RBCs), τα οποία 
απελευθερώνει νωρίτερα στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας αύξηση του αριθμού 

των δικτυοερυθροκυττάρων (Retics #). 
Η αιμόλυση μπορεί να προκαλέσει αναιμία και μπορεί να προκληθεί από μη φυσιολογικές 
μεταγγίσεις ή από ανοσολογικές ασθένειες. Στα κουτάβια, η αναιμία εμφανίζεται συχνά, λόγω 

της παρουσίας ψύλλων για παράδειγμα. Ορισμένα φάρμακα μπορεί επίσης να προκαλέσουν 
αύξηση των ερυθροκυττάρων (RBCs), χωρίς προηγουμένως να υπάρχει κατάσταση αναιμίας. 
 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουμε χαμηλές τιμές ερυθροκυττάρων (RBCs), είναι οι μη 
ανταπο-κρινόμενες αναιμίες (non-regenerative anemias) που εμφανίζονται σε καταστάσεις 
στις οποίες ο ασθενής πάσχει από όγκους, χρόνια φλεγμονή, λευχαιμία των αιλουροειδών 

(FeLV), ιογενείς λοιμώξεις, λαμβάνει συγκεκριμένες θεραπείες κλπ. 
 
 

Εμπύρηνα ερυθρά (NRBCs) 
NRBCs [Nucleated red blood cells – Εμπύρηνα ερυθρά κύτταρα]: Πρόκειται για 
ανώριμα ερυθροκύτταρα (RBCs) με πυρήνα, που εμφανίζονται συχνά στα θηλαστικά 

(mammals). Όπως και τα δικτυοερυθροκύτταρα (RETICS) ανήκουν κι αυτά στις άωρες 
(ανώριμες) μορφές ερυθροκυττάρων (type of immature RBC). Η παρουσία τους υποδηλώνει 
αύξηση της παραγωγής ερυθροκυττάρων (RBCs) εντός του μυελού των οστών. 

Τα εμπύρηνα ερυθρά κύτταρα έχουν μέγεθος και πυρήνα παρόμοιο με εκείνο των 
λεμφοκυττάρων (τα οποία όμως είναι λευκά κύτταρα). Ως αποτέλεσμα, πολλοί αιματολογικοί 
αναλυτές αναλύουν εσφαλμένα το λευκοκυτταρικό τύπο, χάνοντας τα εμπύρηνα ερυθρά, τα 

οποία και καταχωρούν σαν λεμφοκύτταρα. Κάποιες φορές, ορισμένοι αναλυτές με πιο 
προηγμένο λογισμικό, επισημαίνουν τον κίνδυνο του λάθους αυτού και δίνουν τον αριθμό 
των λεμφοκυττάρων όχι με «=» αλλά με το σύμβολο «#» (flag) επισημαίνοντας ότι πρέπει 

να ακολουθήσει ανάλυση στο μικροσκόπιο, ώστε να μετρηθούν τα NRBCs στο πλακάκι και να 
γίνει διόρθωση του  συνολικού αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων και προφανώς και των 
λεμφοκυττάρων. Πρόκειται για διαδικασία δαπανηρή, κουραστική κι επιρρεπή σε σφάλματα. 

 



Αυτό φυσικά είναι το θετικό σενάριο. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι να μην επισημανθεί 
καν η ύπαρξη εμπύρηνων ερυθρών (NRBCs), με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός λευκών 
αιμοσφαιρίων και λεμφοκυττάρων να δίνεται λανθασμένα αυξημένος.  
 

Είναι σημαντικό για τον κλινικό να γνωρίζει την ύπαρξη εμπύρηνων ερυθρών (NRBCs) 
εφόσον αυτά υπάρχουν, καθώς ο εντοπισμός και η μέτρησή τους έχουν σημαντική κλινική 

αξία: Η ύπαρξη εμπύρηνων ερυθρών (NRBCs) θεωρείται ως αντανάκλαση ακραίας αύξησης 
στην ερυθροποιητική δραστηριότητα (ίσως οξέα αιμολυτικά επεισόδια και σοβαρό υποξικό 
στρες ή ως αποτέλεσμα αιματολογικής κακοήθειας). Αυτό περιλαμβάνει πολλούς τύπους 

λευχαιμίας και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα καθώς και μερικούς τύπους λεμφώματος. 
Εμπύρηνα ερυθρά μπορεί επίσης να υπάρχουν σε μεταστάσεις συμπαγών όγκων εντός του 
μυελού των οστών (bone marrow metastases of solid tumours), εξωμυελική αιμοποίηση και 

άλλες καταστάσεις αιματοποιητικού στρες όπως σηψαιμία ή εκτεταμένες αιμορραγίες.  
 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρουσία εμπύρηνων ερυθρών (NRBCs) συσχετίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με τη σοβαρότητα της νόσου. Έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη και η διάρκεια της 
παρουσίας των NRBCs στο περιφερικό αίμα, συσχετίζεται με κακή πρόγνωση σε αρκετές 
αιματολογικές και μη αιματολογικές παθήσεις (it has been observed that the entity and 

duration of the presence of NRBCs in peripheral blood is associated with a poor prognosis in 
several haematological and non-haematological diseases). 
 

 
 

Άλλες αιματολογικές παράμετροι 
 

Εκτός από το «παραδοσιακό» menu παραμέτρων (το οποίο παρέχουν συνήθως οι 
αιματολογικοί αναλυτές), ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5160 Vet παρέχει στο χρήστη 
του μερικές «νέες» παραμέτρους για την κτηνιατρική πράξη. Αυτές είναι οι εξής: 
 

LIC [Large Immature Cells – Μεγάλα ανώριμα λευκοκύτταρα (WBCs)]:  
Ο πληθυσμός των μεγάλων, ανώριμων (λευκο)κυττάρων (LIC) θεωρείται στην αιματολογία 

ως «ο έκτος» πληθυσμός των λευκοκυττάρων. Είναι ανώριμα, μυελοειδή ή συνδυασμένα 
λεμφοειδή κύτταρα (immature, myeloid or combined lymphoid cells). Βρίσκονται συνήθως 
στο μυελό των οστών και αμέσως μόλις ωριμάσουν σε κάθε τύπο (λευκο)κυττάρου, 

απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος. Αν η απελευθέρωσή τους λάβει χώρα πριν 
από την πλήρη ωρίμανσή τους, αυτό πιθανόν οφείλεται σε συνθήκες μόλυνσης, σε 
αναγέννηση του μυελού των οστών (bone marrow regeneration) ή σε νεοπλασματική νόσο. 
 

ALY [Atypical lymphocytes – άτυπα λεμφοκύτταρα]: Τα άτυπα λεμφοκύτταρα είναι 
μεγαλύτερα και με περισσότερο κυτταρόπλασμα από τα υπόλοιπα λεμφοκύτταρα.  

Η παρουσία τους υποδηλώνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται σε λοίμωξη, σε 
εμβολιασμό ή την παρουσία κάποιου όγκου (tumor). 
 

 

Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μνήμη αποθήκευσης των αποτελεσμάτων: στη μνήμη του αναλυτή URIT-5160Vet 
υπάρχει χώρος για την αποθήκευση αποτελεσμάτων μέχρι 200.000 δειγμάτων 
(αριθμητικές τιμές και διαγράμματα – ιστογράμματα). 
 

Διαστάσεις: Π x Υ x Β = 49 x 33.2 x 45.9 εκατοστά. Βάρος: 35 κιλά. 
 

Υψηλή ποιότητα κατασκευής: Ζωτικά τμήματα του αναλυτή όπως βαλβίδες και σύριγγες 
δειγματοληψίας κατασκευάζονται στην Ιαπωνία. Όλες οι αντλίες του αναλυτή κατασκευάζο-
ζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την κορυφαία εταιρία στο είδος της, την Charles Austen. 

 



Παρέχοντας στον Κτηνίατρο τα αποτελέσματα για 34 αιματολογικές παραμέτρους, σε 
δεκατρία (13) προεπιλεγμένα - προρυθμισμένα είδη ζώων, ο αιματολογικός αναλυτής 
URIT-5160 Vet διαθέτει αναμφίβολα το πληρέστερο menu παραμέτρων στην 
Κτηνιατρική πράξη. 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι παράμετροι που εξετάζονται 
❖ Οι παράμετροι από το 1 ως το 13 του πίνακα, σχετίζονται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

❖ Οι παράμετροι από το 14 ως το 28, σχετίζονται με τα λευκά αιμοσφαίρια. 

❖ Οι παράμετροι από το 29 ως το 34 σχετίζονται με τα αιμοπετάλια. 
 

No Test Αιματολογική παράμετρος 

1 RBC (Red Blood Cells count) Απόλυτος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων 

2 HCT (Hematocrit rate) Αιματοκρίτης (ποσοστό %) 

3 HGB (Hemoglobin concentration) Αιμοσφαιρίνη (συγκέντρωση) 

4 MCV (Mean Corpuscular Volume) Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων 

5 
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration) 

Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό 
αιμοσφαίριο (ερυθροκύτταρο) 

6 MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) Μέση αιμοσφαιρίνη ανά ερυθρό 

7 
RDW_SD (Red blood cells Distribution 
Width Standard Deviation) 

Εύρος κατανομής μεγέθους ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων με σταθερά απόκλιση 

8 
RDW_CV (Red blood cells Distribution 
Width Coefficient Variation) 

Εύρος κατανομής μεγέθους ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων με συντελεστή μεταβλητότητας % 

9 NRBC# (Nucleated Red Blood Cells count) Απόλυτος αριθμός εμπύρηνων ερυθροκυττάρων 

10 NRBC% (Nucleated Red Blood Cells ratio) Αναλογία εμπύρηνων ερυθροκυττάρων % 

11 RET_ABS (Absolute Reticulocytes count) Απόλυτος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων 

12 RET% (Reticulocytes ratio) Αναλογία δικτυοερυθροκυττάρων % 

13 IRF (Immature Reticulate Fraction) Κλάσμα ανώριμων δικτυοερυθροκυττάρων 

14 WBC (White Blood Cells count) Απόλυτος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 

15 LYMPH# (Lymphocytes count) Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων 

16 LYMPH% (Lymphocytes ratio) Αναλογία λεμφοκυττάρων % 

17 MON# (Monocytes count) Απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων 

18 MON% (Monocytes ratio) Αναλογία μονοκυττάρων % 

19 NEUT# (Neutrophils count) Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων 

20 NEUT% (Neutrophils ratio) Αναλογία ουδετερόφιλων % 

21 EOS# (Eosinophils count) Απόλυτος αριθμός ηωσινόφιλων 

22 EOS% (Eosinophils ratio) Αναλογία ηωσινόφιλων % 

23 BASO# (Basophils count) Απόλυτος αριθμός βασεόφιλων 

24 BASO% (Basophils ratio) Αναλογία βασεόφιλων % 

25 LIC# (Large Immature Cells count) 
Απόλυτος αριθμός μεγάλων ανώριμων 

λευκοκυττάρων 

26 LIC% (Large Immature Cells ratio) Αναλογία μεγάλων ανώριμων λευκοκυττάρων % 



No Test Αιματολογική παράμετρος 

27 ALY# (Atypical LYmphocytes count) Απόλυτος αριθμός άτυπων λεμφοκυττάρων 

28 ALY% (Atypical LYmphocytes ratio) Αναλογία άτυπων λεμφοκυττάρων % 

29 PLT (Platelets count) Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων 

30 PCT (Plateletcrit value) Αιμοπεταλιοκρίτης (ποσοστό %) 

31 MPV (Mean Platelet Volume) Μέσος όγκος αιμοπεταλίων 

32 PDW (Platelets Distribution Width) Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων 

33 P-LCC (Platelet – Larger Cell Count) Απόλυτος αριθμός μεγάλων αιμοπεταλίων 

34 P-LCR (Platelet – Larger Cell Ratio) Αναλογία μεγάλων αιμοπεταλίων % 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Ακολουθεί πίνακας όπου φαίνονται συγκεντρωτικά  

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αιματολογικού αναλυτή URIT-5160Vet 
 

Τεχνολογία – 
τεχνικές μέτρησης 

(Principles of 
operation) 

Τρεις (3) εργαστηριακές μέθοδοι αναφοράς χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα 

► Semi-conductor Laser Light multi-dimensional cell classification και  

    Fluorescence flow cytometry: WBCs DIFF, RETICS 
  

► DC Sheath flow Impedance method: RBCs, HCT, PLT  

► Cyanide-free reagent colorimetry method: HGB 
 

Για την ανάλυση των λευκοκυττάρων χρησιμοποιείται Laser ημιαγωγών, το 

οποίο υπό διαφορετικές γωνίες σκέδασης, αναλύει πλήρως τα κύτταρα 
(ταυτοποίηση πληθυσμών, ανάλυση του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και 
της λεπτομερειακής τους διαβάθμισης). 

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης (HGB) γίνεται με χρωματομετρική μέθοδο που 
χρησιμοποιεί αντιδραστήρια που η σύστασή τους δεν περιέχει κυάνιο. 

Αιματολογικές 

παράμετροι που 
παρέχονται στον 
Κτηνίατρο - (34) 

RBC, HCT, HGB, MCV, MCHC, MCH, RDW_SD, RDW_CV, NRBC#, NRBC%, 
RET_ABS, RET%, IRF, WBC, LYMPH#, LYMPH%, MON#, MON%, NEUT#, 
NEUT%, EOS#, EOS%, BASO#, BASO%, LIC#, LIC%, ALY#, ALY%, PLT, 

PCT, MPV, PDW, P-LCC, P-LCR. 
 

Ο αναλυτής παρέχει επιπλέον δύο (2) ιστογράμματα για τα ερυθροκύτταρα και 
τα αιμοπετάλια, δύο (2) νεφελογράμματα σχετικά με το διαχωρισμό των  

λευκοκυττάρων στους επιμέρους πληθυσμούς και δύο (2) νεφελογράμματα για 
τα δικτυοερυθροκύτταρα. Ο αναλυτής προσημαίνει με το σύμβολο # (Flag) 
τον εντοπισμό των μη φυσιολογικών κυττάρων & των παθολογικών δειγμάτων 

(παράμετροι εκτός των φυσιολογικών ορίων).  
Λάθη (errors) κατά τη χρήση προσημαίνονται με ηχητικό σήμα (alarm). 

Αντιδραστήρια 
Ισότονο (Diluent), Χρωστική λευκοκυτταρικού τύπου (Sheath), Καθαριστικό 

(Detergent), Λυτικό λευκών / αιμοσφαιρίνης (Lyse) και διάλυμα χρώσης των 
δικτυοερυθροκυττάρων (RETICs staining solution). 

Είδη ζώων  

που εξετάζονται 

Δεκατρία (13) προεπιλεγμένα είδη: σκύλος, γάτα, ιπποειδή, βοοειδή, βουβάλι, 

χοίρος, κουνέλι, πίθηκος, δύο είδη ζώων εργαστηρίου (ποντίκι και αρουραίος), 
πρόβατο, αίγα και καμήλα. 
Διατίθενται τρεις (3) επιπλέον κενές θέσεις (3 user-defined positions) στις 

οποίες ο χρήστης μπορεί να προσθέσει (να 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. 

Μονάδες μέτρησης Συμβατικές (Conventional) ή μονάδες του διεθνούς συστήματος (SI unit) 

Δείγμα /όγκος που 
απαιτείται  

Μόλις 20 μl (0,2 ml) δείγματος είτε πρόκειται για ολικό αίμα (whole blood) είτε 
για προαραιωμένο (pre-diluted) με αντιπηκτικό EDTA. 

Χρόνος λήψης των 
αποτελεσμάτων 

Απαιτούνται 60 δευτερόλεπτα για μια πλήρη αιματολογική ανάλυση (CBC)  

Δυνατότητα εξέτασης μέχρι και εξήντα (60) δειγμάτων (κάθε είδους) την ώρα. 

Μνήμη αποθήκευσης  

αποτελεσμάτων 
Διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση μέχρι και 200.000 αποτελεσμάτων από 

την εξέταση δειγμάτων (αριθμητικές τιμές και διαγράμματα – ιστογράμματα). 

Έλεγχος ποιότητας 
Διατίθεται υγρό πραγματοποίησης ανεξάρτητων αναλύσεων για τον έλεγχο της 

ποιότητας λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του αναλυτή. 

Έξοδοι USB, LAN 

Διαστάσεις του 
αναλυτή / Βάρος 

Π x Υ x Β = 49 x 33.2 x 45.9 εκατοστά / 35 κιλά. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Κατανάλωση αναλωσίμων του αναλυτή URIT-5160 VET 
 

Ρυθμός κατανάλωσης του κάθε υγρού (Reagent Consumption Rate) σε ml 

Όγκος (ml) υγρών που 
καταναλώνονται σε κάθε 

κύκλο της ανάλυσης 

Diluent Detergent Lyse 
Probe 

Cleaner 
Sheath 

Εκκίνηση του αναλυτή 34 28 3 0 26 

Κλείσιμο του αναλυτή 14 18 0 3 16 

Ανάλυση δείγματος 18 10 0,4 0 12 

Καθαρισμός των σωληνώσεων 54 54 3 0 16 

Prime (μια φορά το μήνα) 37 35 2 0 100 

 



 
 

 
 
 
 
 

 


