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INNOVATION 
NÄR DEN ÄR 
SOM BÄST...
... från pionjärerna 
inom Hb-testning

Patientnära hemoglobintestning



För mer än 35 år sedan, när vi först utvecklade patientnära Hb-testning, fick 
vi inspiration av vårdgivare till att uppfinna den mest exakta mätenheten för 
patientnära testning. Våra produkter blev en standard inom Hb-testning. 
Med vårt innovativa Hb 801 tar vi patientnära Hb-tester till en ny nivå..

HemoCue® Hb 801 System – 
Utformat för dina behov

Fatta tryggt snabba beslut för en förbättrad patientvård 

P P Resultat på mindre än 1 sekund 

P P Mät inom 40 sekunder

P P Lätt att rengöra - kortare arbetsstopp 

P P Arbeta överallt med flexibla strömförsörjningsalternativ

Maximera tiden med dina patienter

Stor display och tydliga symboler

P P ”Tryck och släppgrepp” 

P P Större mikrokuvett - bättre grepp

P P Enkelt handhavande - kräver minimalt med utbildning

Med HemoCue kommer många års erfaranhet av patientnära analyser.  Lita på 
oss för precision, noggrannhet och enkelhet

PP  Fabrikskalibrerad mot ICSH:s rekommenderade referensmetod. Ingen ytterligare 
 kalibrering behövs

PP  Robust konstruktion och noggrant testad inom ett brett spektrum av 
 temperaturer och luftfuktighet

PP  Inbyggt självtest

Upplev daglig drifteffektivitet

Lita på dina patientnära resultat



Varje droppe har betydelse 

HemoCue Hb 801 är optimerat för patientnära hemoglobintestning och 
ger resultat med samma precision och nogrannhet som erhålls på kliniska 
laboratorier.

Enkel rengörning 
med vanlig bomullspinne

Mikrokuvetthållare som utformats för 
att förhindra ansamling av smuts

Resultat av laboratoriekvaliet 
på mindre än 1 sekund

Dataöverföring via 
Bluetooth eller USB-kabel

Hb och beräknat Hct resultat

Flexibel strömförsörjning

Stor minneskapacitet 
upp till 4000 resultat

Lättförståeliga 
symboler och 
meddelanden 
istället för felkoder

Designad för utmanande
klimatförhållanden (10-40°C)

Minimal Volym – Maximimalt förtroende
Den unika HemoCue-mikrokuvetten fungerar som pipett, provrör och mätkärl 

- allt i ett.

HemoCue® Hb 801 System är avsett för kvantitativ bestämning av hemoglobin i 

kapillärt eller venöst helblod i patientnära miljöer och i miljöer för bloddonation, 

inklusive primärvårds  och sjukhusmiljöer.HemoCue® Hb 801 System är avsett att 

användas för att bestämma hemoglobinkoncentrationen hos vuxna, ungdomar, barn 

och spädbarn över 1 månad.

Liten provvolym - 10 µL



HemoCue AB, Box 1204, 262 23 Ängelholm, Sverige.
Telefon 077 570 02 10. Fax 077 570 02 12.
info@hemocue.se | hemocue.se

500 000
mikrokuvetter 

producerade, varje dag

+ 35
års erfarenhet Kunder i

130 
länder4 

tester/sekund 
över hela världen
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Snabba och 
korrekta resultat 
med labbkvalitet

Mer än

350 000
instrument har levererats


