
HemoCue® Hb 801 System

HemoCue Hb 801
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INNOVASJON 
PÅ SITT BESTE ...
... fra pionerene innenfor 
Hb-analysering

Pasientnær hemoglobin-analysering



For mer enn 35 år siden da vi startet pionerarbeidet innenfor pasientnær 
Hb-analysering, lyttet vi til helsepersonell for å finne opp det mest nøyaktige 
utstyret for pasientnær analysering. Produktene våre ble standarden 
innenfor Hb-analysering. Med innovative Hb 801 tar vi pasientnær 
Hb-analysering til et nytt nivå

HemoCue® Hb 801 System – 
Utformet med dine behov i tankene

Ta raske avgjørelser for bedre pasientbehandling

P P Umiddelbare resultater på mindre enn 1 sekund

P P Mål innen 40 sekunder

P P  Enkel rengjøring – mindre nedetid

P P Arbeid hvor som helst med fleksible strømforsyningsalternativer

Få mest mulig tid sammen med pasientene

Stort display og tydelige symboler

P P  «Let-go-grip» – ingen behov for å holde mikrokyvetten nede

P P Større mikrokyvette - bedre grep 

PP Enkel betjening - krever minimal trening

Når du velger HemoCue for pasientnære analyser, følger erfaring og pålite-
lighet med. Stol på oss for presisjon, nøyaktighet og enkelhet

P P  Fabrikkalibrert ifølge ICSH-anbefalt referansemetode. Ingen ytterligere kali-
brering er nødvendig

P P  Robust design og nøyaktig analysering innenfor et stort temperatur- og 
fuktighetsområde

P P  Innebygd selvtest

Opplev en effektiv daglig drift

Få pålitelige resultater pasientnært



Innovativ og brukervennlig  

HemoCue Hb 801 er optimalisert for pasientnær hemoglobintesting 
og gir resultater med samme presisjon og nøyaktighet som på kliniske 
laboratorier.

Enkel rengjøring 
med vanlig bomullspinne

Mikrokyvetteholder utformet for å 
forhindre opphopning av smuss

Resultater med 
laboratorienøyaktighet på 
mindre enn 1 sekund

Elektronisk overføring
via Bluetooth eller USB-kabel

Hb- og beregnet Hct-verdier

Fleksible strømforsynings-
alternativer

Stor minneskapasitet 
opptil 4000 resultater

Intuitive symboler 
og meldinger 
i stedet for feilkoder

Utviklet for utfordrende
klimaforhold (10-40°C)

Minimalt Volum - Maksimal tillit
Den unike HemoCue-mikrokyvetten fungerer som pipette, prøverør og målekyvette 

– alt i ett.

HemoCue Hb 801 System er beregnet for kvantitativ bestemmelse av hemoglobin 

i kapillært eller venøst fullblod och kan brukes i pasientnære omgivelser og ved 

bloddonasjon, inkludert i primærhelsetjenesten og på sykehus. HemoCue Hb 801 

System er beregnet for bestemmelse av hemoglobinkonsentrasjonen hos voksne, 

ungdom, barn og spedbarn eldre enn 1 måned.

Lite prøvevolum - 10 µL



HemoCue AB, Box 1204, 262 23 Ängelholm, Sverige.
Phone: +46 77 570 02 10 | info@hemocue.com | hemocue.com

Import og markedsføring i Norge ved Bergman Diagnostika AS  
tlf: 63 83 57 50 | info@bergmandiag.no | www.bergmandiag.no 

500 000
mikrokyvetter 

produseres daglig

+ 35
års erfaring Kunder i

130 
land4 

tester per sekund 
på verdensbasis
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Raske og
nøyaktige resultater
med laboratoriekvalitet

Mer enn

350 000
leverte instrumenter


