
cobas®  b 101
Jeden přístroj  pro testování HbA1c,  lipidů a CRP

Informace k objednání  cobas® b 101
Katalogové číslo:  06 378 668 190



Testy a kontroly

Test1,2,3	 	 	 Katalogové	číslo

HbA1c cobas HbA1c Test  06 378 676 190

Lipidy (CHOL-TRIGL-HDL-LDL)  cobas Lipid Panel  06 380 115 190 

CRP cobas CRP Test  08 024 669 190

Kontrola kvality4,5,6	 Jednotky		 	 Katalogové	číslo	

cobas HbA1c Control mmol/mol, %   06 380 204 190

cobas Lipid Control mmol/l, mg/dl    06 380 182 190

cobas CRP Control mg/l, mg/dl   08 024 723 190  

Typ vzorku1,2,3

 Typ vzorku   Objem vzorku

HbA1c Kapilární krev, žilní plná krev s antikoagulantem (EDTA nebo heparin) 2 μl

Lipidy Kapilární krev, žilní plná krev nebo plazma s antikoagulantem (EDTA) 19 μl

CRP Kapilární krev nebo sérum, žilní plná krev nebo plazma s antikoagulantem  (EDTA nebo heparin) 12 μl

Rozsah měření1,2,3

HbA1c 20–130 mmol/mol (IFCC) nebo 4–14 % (DCCT/NGSP)

Lipidy CHOL: 1,28–12,95 mmol/l nebo 50–500 mg/dl  
 TRIGL: 0,50–7, 35 mmol/l nebo 45–650 mg/dl  
 HDL-CHOL: 0,38–2,60 mmol/l nebo 15–100 mg/dl

CRP 3,0–400 mg/l nebo 0,30–40,0 mg/dl
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Technická data7

Obrazovka Dotyková

Paměť 5 000 výsledků testů, pacientských vzorků 
 500 výsledků kontrol 
 500 sad informací o pacientech  
 50 sad informací o operátorech  (včetně 5 pro administrátory)

Přenos dat a konektivita USB rozhraní pro PC, USB disk, tiskárnu a čtečku čárových kódů

Síťový adaptér Vstup: 100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz, Výstup: 12 V DC

Doba měření HbA1c / Lipidový panel: ≤6 min., CRP:≤ 4 min.

Automatické vypínání Programovatelné v rozmezí 1–999 minut

Automatické odhlášení Programovatelné v rozmezí 1–60 minut

Statimové testy Programovatelné v rozmezí 1–9 testů

Rozměry 135 x 184 x 234 mm

Hmotnost 2,0 kg (bez síťového adaptéru)

Hlučnost Maximum 65 dB

Podmínky pro provoz7

Údržba systému Nevyžaduje údržbu ani servis

Teplotní rozpětí 15 až 32 °C

Relativní vlhkost 10–85 % (bez kondenzace)

Maximální nadmořská výška 3 000 m

Seznam použitých zkratek:

CHOL = celkový cholesterol; CRP = c-reaktivní protein; DCCT = Diabetes Control and Complications Trial; DMS = systém správy dokumentů;  
EDTA = ethylendiamintetraoctová  kyselina; HbA1c = glykovaný hemoglobin typu A1c; HDL/LDL = lipoprotein s vysokou/nízkou hustotou;  
IFCC = Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny; NGSP = Národní program pro standardizaci glykovaného hemoglobinu;  
PST = sebetestování pacientů; TRIGL = triglyceridy

Reference

1 Metodický list cobas HbA1c Test, Roche, 2019-09, V 2.0

2 Metodický list cobas CRP Test, Roche, 2019-09, V 2.0

3 Metodický list cobas Lipid Panel, Roche, 2019-09, V 5.0

4 Metodický list cobas HbA1c Control, Roche, 2017-06, V 3.0

5 Metodický list cobas CRP Control, Roche, 2019-09, V 2.0

6 Metodický list cobas Lipid Control, Roche, 2020-01, V 3.0

7 Uživatelská příručka cobas b 101 system, Roche 2018-03 CZ

Skladování testů a stabilita1,2,3

Skladování 2 až 30 °C

Stabilita Zavřené: 13–15 měsíců  
 Otevřené: 20 minut

Snadné nanášení krve přímo na disk  
bez použití dalšího spotřebního materiálu.  
Žádné	pipetování,	žádné	míchání.
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Stolní automatický analyzátor cobas® b 101 je zdravotnický prostředek určený pro in vitro testování CRP, HbA1c a  lipidů (CHOL-TRIGL-HDL-LDL) z  kapilární krve, plné žilní krve  
(Li-heparin nebo EDTA), plazmy (lipidový panel a CRP) a séra (CRP). Přístroj umožňuje snadné nanášení krve přímo na disk bez použití dalšího spotřebního materiálu. cobas b® 101 je určený 
k použití profesionály na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty. Více informací o zdravotnickém prostředku in vitro najdete na go.roche.com/Navody.
cobas HbA1c Test je určený pro in vitro kvantitativní stanovení hemoglobinu A1c v % (DCCT/NGSP) a hemoglobinu A1c v mmol/mol (IFCC) v lidské kapilární a venózní plné krvi pomocí  
fotometrické transmise. Odhadovaná průměrná hladina glukózy (eAG) je vypočítaná přístrojem cobas® b 101. Stanovení HbA1c slouží k dlouhodobému monitorování glykemie u ne-
mocných s diabetem mellitem. Vzorek krve se naředí a smíchá s TRIS pufrem, aby se z erytrocytů uvolnil hemoglobin. Část vzorku se promíchá se sodiumlaurylsulfátem (SLS). SLS slouží 
k vytvoření komplexu SLS-hemoglobin. Koncentrace celkového hemoglobinu se počítá z naměřené absorbance komplexu SLS-hemoglobin při vlnové délce 525 nm. Koncentrace HbA1c 
se počítá jako funkce změněné absorbance měřené při vlnové délce 625 nm, která souvisí s mírou aglutinace. Hodnota hemoglobinu v % se počítá na základě poměru naměřených kon-
centrací HbA1c k celkovému hemoglobinu. Rozsah měření: 20–130 mmol/mol (IFCC) nebo 4–14 % (DCCT/NGSP). Zdravotnický prostředek in vitro určený k použití profesionály na klinických 
pracovištích nebo na místech péče o pacienty.
cobas Lipid Panel je in vitro diagnostický systém určený ke kvantitativnímu měření celkového cholesterolu (TC), cholesterolu ve vysokodenzitním lipoproteinu (HDL) a triglyceridů (TG) 
v lidské kapilární a venózní plné krvi nebo plazmě fotometrickým měřením. Vypočítaná hodnota pro nízkodenzitní lipoprotein (LDL), non-HDL a poměr TC/HDL je dodaná systémem cobas® b 
101. Rozsah měření: Cholesterol: 50–500 mg/dl nebo 1,28–12,95 mmol/l, Triglyceridy: 45–650 mg/dl nebo 0,50–7,35 mmol/l, HDL-cholesterol: 15–100 mg/dl nebo 0,38–2,60 mmol/l. 
Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference. Hladiny hematokritu mezi 30 % až 55 % neovlivňují výsledky. Zdravotnický prostředek 
in vitro určený k použití profesionály na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty.
cobas CRP Test je in vitro diagnostický testovací systém určený pro kvantitativní fotometrické stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v lidské kapilární plné krvi a séru, plné krvi a plaz-
mě antikoagulované s  EDTA K2/K3 nebo heparinem lithným. Stanovení CRP se používá při hodnocení zánětlivých onemocnění a  souvisejících onemocnění, infekcí a  poškození tkání.  
Na konci automatického měření zobrazí přístroj cobas® b 101 výsledek. Koncentrace CRP se zobrazí v mg/l nebo v mg/dl. Rozsah měření: 3,0–400 mg/l nebo 0,30–40,0 mg/dl. Zdravotnický 
prostředek in vitro určený k použití profesionály na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty.

Centrum zákaznické podpory:  
tel.:	800	105	000 (volání zdarma),
e-mail:	czech.rcsc@roche.com

Více informací a online objednávka:  
www.poct.cz


