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Małe i szybkie: urządzenia do analiz FDC firmy FUJIFILM 
 

 
 

Analizatory do chemii klinicznej 
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Proste: wykorzystują określone profile lub 
pojedyncze parametry. 
 
Dokładne: 21 klinicznych parametrów 
chemicznych plus Na, K, Cl. 
 
Szybkie: wyniki gotowe w ciągu kilku minut. 
 
Niezawodne: technologia idealnie dopasowana 
do potrzeb kliniki weterynaryjnej. 

 
 



 
 
 

Dla klinik weterynaryjnych: łatwe w użyciu, 
do 77 parametrów na godzinę 
 
���� Bezzwłoczne inicjowanie właściwego 

leczenia 
 
FDC 4000i przetwarza próbkę pacjenta w ciągu kilku 
minut. W tym samym czasie można przygotować 
drugi pojemnik z odczynnikami i szybko rozpocząć 
następne badanie. Za pomocą FDC 4000i w ciągu 
godziny można zmierzyć do 77 parametrów 
maksymalnie skracając w ten sposób czas 
oczekiwania pacjentów. 
 
� Korzyść w postaci sporządzania własnej 

diagnozy 
 
Posiadanie własnych urządzeń do sporządzania 
diagnoz stwarza wiele korzyści. Użytkownik może 
bezzwłocznie zainicjować odpowiednie leczenie 
pacjenta, co oznacza, że właściciel zwierzęcia i 
badane zwierzę nie muszą wracać do kliniki dla 
zwierząt po raz drugi. 

 

 
 
 
 
 

Dla szpitali weterynaryjnych: jednoczesne 
badanie próbek 5 pacjentów, do 190 
parametrów na godzinę 
 
� Próbki 5 pacjentów – analizowane 

niezależnie 
 
FDC 7000i może analizować jednocześnie próbki do 
5 pacjentów oraz całkowicie niezależnie do 20 
parametrów każdej próbki. Za pomocą FDC 7000i w 
ciągu godziny można zmierzyć do 190 parametrów, 
co oznacza, że urządzenie to zapewnia wysoką 
wydajność w najbardziej zajętym czasie w szpitalu 
weterynaryjnym. W nagłych przypadkach można 
przerwać pracę analizatora FDC 7000i w celu 
nadania priorytetu próbce krwi pacjenta w nagłym 
przypadku. 
 
� Więcej czasu dla pacjentów 
 
FDC 7000i jest wyposażone w zapas 50 końcówek 
pipet i 20 pojemników na rozcieńczone roztwory – 
eliminując w ten sposób potrzebę stałego 
uzupełniania zapasu. Szybko uzyskiwane i dokładne 
wyniki przyspieszają prace w szpitalu 
weterynaryjnym.  

 
 
 
� Pobieranie próbek krwi 
 
Firma Fujifilm zaleca używanie do badań osocza krwi. Osocze krwi zapewnia większy uzysk niż surowica krwi, 
mniejsze jest ryzyko hemolizy i osocze krwi można uzyskać bezpośrednio po pobraniu krwi, przez odwirowanie. 
Do analizy klinicznych parametrów chemicznych i elektrolitów używane jest litowo-heparynowe osocze krwi. 
Alternatywnie, elektrolity można również określać przy użyciu krwi pełnej. 
 



 
 
 
 

 

Zdolność do badania różnych zwierząt i uzyskiwanie 
dokładnych wyników 
 
Urządzenia do wykonywania analiz dla sporządzania diagnoz 
laboratoryjnych w weterynarii muszą być szybkie i łatwe w 
użyciu, wytwarzać niezawodne wyniki i charakteryzować się 
udowodnioną ekonomicznością. Analizatory FUJIFILM DRI-CHEM 
(FDS) spełniają powyższe wymagania w codziennym użytku. 
 
FDC 4000i i FDC 7000i, przeznaczone do używania w chemii 
klinicznej, posiadają zdolność do obsłużenia profilu 
diagnostycznego lub zmierzenia tylko jednego parametru, 
umożliwiając śledzenie postępu lub sporządzenie diagnoz w 
nagłych przypadkach. Za pomocą jednej płytki można szybko 
zmierzyć elektrolity sodu, potasu i chlorku. Oznacza to zdolność 
do uzyskania dokładnych wyników dla różnych zwierząt za 
pomocą tylko jednego urządzenia. 

 
 
� Funkcja automatycznego 

rozcieńczania i ręczne 
nakładanie pipetą  

 
Analizatory FDC rozcieńczają próbki 
automatycznie dla wstępnego 
ustawienia stosunku rozcieńczenia i 
właściwego wskazania 
przeliczonego końcowego wyniku. 
 
W przypadku dostępności tylko 
małej ilości surowicy lub osocza 
krwi, można ręcznie pipetą nałożyć 
dostępną ilość bezpośrednio na 
płytkę. 
 
 
 
 

 

� Kompaktowe uniwersalne 
urządzenie 

 
Dzięki wysokiemu stopniowi 
zautomatyzowania, analizatory FDC 
mogą obsługiwać nawet 
niedoświadczeni użytkownicy w 
kilku łatwych do nauczenia 
stopniach. Urządzenia pracują 
łatwo i niezawodnie nawet w 
najmniejszych miejscach.  
 
Należy tylko wprowadzić na 
wyświetlaczu rodzaj badanego 
zwierzęcia, co spowoduje 
automatyczne ustawienie pól 
odniesienia. 
 
 

 



 
Łatwa obsługa – profesjonalne wyniki 
 
Do wyboru są płytki z do 20 parametrami, które umieszcza się w uchwycie odczynnika w celu ich całkowicie 
automatycznego przetworzenia w jednym cyklu technologicznym. Oba analizatory FDC wymagają tylko kilka µl 
surowicy lub osocza krwi na mierzony parametr. Są one wyposażone w końcówki pipet pokryte krzemem i 
wytwarzają wyniki analizy tylko w 3 stopniach.  
 
 

 
 
  

Bez konieczności wykonywania codziennej 
kalibracji! 
 

� Kalibracja za pomocą karty QC 
 
Kartę QC dostarczaną wraz z analizatorem FDC należy 
tylko raz przeciągnąć na enzym lub podłoże. W ten 
sposób zapewnia się dokładne wyniki pomiarów dla 
każdej partii płytek. 
 

 
 

 
 
 
� 21 parametrów chemii klinicznej plus 

elektrolity 
 
Analizatory FDC posiadają aktualnie zdolność do 
analizowania 21 różnych parametrów badań przy 
użyciu płytek suchej chemii. Ponadto, za pomocą 
potencjometrii można mierzyć elektrolity sodu, potasu 
i chlorku. 
 
� Prosta integracja z oprogramowaniem 

zarządzającym w klinice użytkownika  
 
Poprzez port szeregowy lub gniazdo USB 2.0 do 
analizatorów FDC w klinice weterynaryjnej można 
przyłączyć wiele różnych systemów zarządzania. Dzięki 
temu, wyniki analizy będą automatycznie 
dopasowywane do pliku odpowiedniego pacjenta i 
wyświetlane jako protokół laboratoryjny. W przypadku, 
gdy system użytkownika nie będzie obsługiwał ww. 
złącza, wyniki będzie można drukować za pomocą 
wbudowanej drukarki termicznej. 

 



 

 
 

Dokładna diagnoza – bez względu na gatunek 
 
Płytki DRI-CHEM firmy Fujifilm zapewniają uzyskanie niezwykle wysokiego stopnia dokładności 
dzięki specjalnej warstwie filtracyjnej, odfiltrowującej wszystkie substancje mogące 
zanieczyszczać surowicę lub osocze krwi. Wysoką jakość odczynników Fujfilm udowadnia 
porównanie ze standardowymi metodami pomiarowymi opartymi na złocie. 

 

 
 

 
Metoda normalizacji IFCC (bez 

PALP) (U/L) 
Metoda heksokinazy (mg/dL) Metoda płomienia emisyjnego 

(mEq/L) 
Metoda kreatynazy 

 
 

Po prostu dokładna – technologia suchej chemii z Fujifilm 
 

 
Stosowane kody umożliwiają odczytywanie płytek w dowolnej kombinacji. Oprócz kodu kreskowego wyrobu, na 
każdej płytce są zakodowane również dane takie, jak numer partii i data ważności. Za pomocą tych dodatkowych 
informacji, wyniki pomiarów można dokładnie dostosować do krzywej kalibracji dla każdej partii wyrobu. Ponadto, 
urządzenie wykrywa automatycznie przeterminowane płytki. 
 
� Płytka kolorymetrii 

 (Enzymy, chemia ogólna) 
 � Płytka potencjometryczna  

(Elektrolity) 
 

 
 

  

 
 

 



 
 

���� Parametry 
 

 

FDC 4000i / FDC 7000i 

 
Klasyfikacja 

 

 
Parametr 

Zakres pomiaru Czas pomiaru 
(min)  

Jednostka (A) 
 

 

Jednostka (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testy 
biochemiczne 

 
 
 
 
Enzymy 

ALP 50 ~ 3500 U/L 0,84 ~ 58,45 µ Kat/L 4 

V-AMY 10 ~ 2500 U/L 0,17 ~ 47,75 µ Kat/L 3 

CPK 10 ~ 2000 U/L 0,17 ~ 33,40 µ Kat/L 4 

GGT 10 ~1200 U/L 0,17 ~ 20,04 µ Kat/L 5 

GOT/AST 10 ~1000 U/L 0,17 ~ 16,70 µ Kat/L 4 

GPT/ALT 10 ~1000 U/L 0,17 ~ 16,70 µ Kat/L 4 

V-LIP 10 ~1000 U/L 0,17 ~ 16,70 µ Kat/L 5 

LDH 50 ~ 900 U/L 0,84 ~ 15,03 µ Kat/L 2 

 
 
 
 
 
 
Chemia 
ogólna 

ALB 1,0 ~ 6,0 g/dL 10 ~ 60 g/L 6 
BUN 5,0 ~ 140,0 mg/dL 1,79 ~ 49,98 mmol/L 4 

Ca 4,0 ~ 16,0 mg/dL 1,00 ~ 4,00 mmol/L 4 

CRE 0,2 ~ 24,0 mg/dL 18 ~ 2122 µ mol/L 5 

GLU 10 ~ 600 mg/dL 0,6 ~ 33,3 mmol/L 6 

IP 0,5 ~ 15,0 mg/dL 0,16 ~ 4,84 mmol/L 5 
Mg 0,2 ~ 7,0 mg/dL 0,08 ~ 2,88 mmol/L 4,5 

NH3 10 ~ 500 µg/dL 7 ~ 357 µ mol/L 2 

TBIL 0,2 ~ 30,0 mg/dL 3 ~ 513 µ mol/L 6 

TCHO 50 ~ 450 mg/dL 1,29 ~ 11,64 mmol/L 6 

TG 10 ~ 500 mg/dL 0,11 ~ 5,65 mmol/L 4 
TP 2,0 ~ 11,0 g/dL 20 ~ 110 g/L 6 

UA 0,5 ~ 18,0 mg/dL 30 ~ 1071 µ mol/L 4 

21 różnych kolorymetrycznych płytek jako pojedyncza płytka lub profil 

 
Elektrolity 

Na 75 ~ 250 mEq/L 75 ~ 250 mmol/L  
1 K 1,0 ~ 14,0 mEq/L 1,0 ~ 14,0 mmol/L 

Cl 50 ~ 175 mEq/L 50 ~ 175 mmol/L 
1 płytka potencjometryczna dla NA, K i Cl 

 
 
���� Specyfikacje FDC 4000i / FDC 7000i 
Objętość próbki Kolorymetria: 10µl/badanie Elektrolity: 50 µl/3 badania (Na, K, Cl) 

Technologia Płytki kolorymetryczne z wielowarstwowym układem filmu dla zminimalizowania zakłóceń w próbkach 
hemolizowanych, żółtaczkowych i lipemicznych. 
Płytki potencjometryczne z jonoselektywnymi elektrodami filmu dla Na, K i Cl. 

Profile (ilość parametrów) Profil wszechstronny (12), Profil Plus (6), Profil wątroby (6), Profil nerki (6) i Profil przedchirurgiczny (6) 
Płytki Najwyższy standard suchej chemii. Wszystkie płytki Fujifilm można przechowywać w chłodziarce w 

temperaturze od 2 do 8oC. 
Końcówki pipet Końcówki pipet pokryte krzemem zapewniają dokładne i bezproblemowe przetwarzanie próbki. Końcówki 

pipet jednorazowego użytku są używane do uzyskiwania próbek i do automatycznego rozcieńczania. 
Automatyczne rozcieńczanie Próbka pacjenta może być automatycznie rozcieńczona wg współczynnika 2, 3, 4, 5 lub 10. 

Ręczne nakładanie W przypadku dostępności tylko maleńkiej ilości surowicy lub osocza krwi, można ręcznie nałożyć pipetą 
bezpośrednio na płytkę. 

Interfejs Za pomocą interfejsu RS 232 lub USB 2.0, wyniki pomiarów można bezpośrednio przesłać do wszystkich 
systemów zarządzania w klinice, powszechnie używanych w weterynarii. 

Druk danych FDC 4000i: wbudowana drukarka termiczna FDC 7000i: wbudowana drukarka termiczna 
(opcjonalnie drukarka zewnętrzna) 

Przechowywanie danych FDC 4000i: do 100 danych pacjenta FDC 7000i: do 300 danych pacjenta 
Ciężar FDC 4000i: 20 kg FDC 7000i: 40 kg 

Wymiary B x T x H FDC 4000i: 415 mm x 390 mm x 290 mm FDC 7000i: 540 mm x 420 mm x 450 mm 
Ilość inkubacji FDC 4000i: 6 inkubatorów + 1 elektrolit FDC 7000i: 13 inkubatorów + 1 elektrolit 

Wydajność na godzinę: FDC 4000i: do 77 parametrów FDC 7000i: do 190 parametrów 

Zasilanie elektryczne Prąd zmienny 200-240 V, 50/60 Hz 
Warunki pracy Temperatura od +15oC do 32oC, 30% do 80% wilgotności względnej 

 
 
Dodatkowe informacje: www.fujifilm.pl 
 
 
 
FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce  

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa 

fujifilm@fujifilm.pl, www.fujifilm.pl,  

NIP: 1070015355 

 
 


