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

HemoCue® Hb 801 System

HemoCue Hb 801
Pasientnær hemoglobin-analysering



Dette er HemoCue® Hb 801 System

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 – innovatører av 
pasientnær Hb-analysering

Få mest mulig tid sammen 
med pasientene

Opplev en effektiv 
daglig drift

Få pålitelige resultater 
pasientnært

Mer enn

350 000
leverte instrumenter

500 000
mikrokyvetter 

produseres daglig

Mer enn

35
års erfaring Kunder i

130
land4

tester per sekund 
på verdensbasis

Hb 801 – utformet med dine behov i tankene



Utformet med 
dine behov 
i tankene 

Hverdagens virkelighet
Å kunne stole på et pasientnært system er ingen lett sak. 
Når responstiden er kritisk og behandlingsavgjørelser 
ikke kan vente, er du avhengig av løsninger som er enkle 
å betjene og konsekvent leverer nøyaktige resultater 
som du kan stole på.

Hos HemoCue utvikler vi pasientnære verktøy og løsninger 
som muliggjør en pålitelig, rask og enkel diagnostisering, 
for å støtte opp under dine medisinske avgjørelser.



HemoCue® Hb 801 System

Få pålitelige resultater pasientnært

  M  Fabrikkalibrert ifølge ICSH-anbefalt referansemetode. 
Ingen ytterligere kalibrering er nødvendig

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

  M  Innebygd selvtest

Få mest mulig tid sammen med pasientene

  M  Umiddelbare resultater på mindre enn 1 sekund

  M  Arbeid hvor som helst med fleksible 
strømforsyningsalternativer

  M  Enkel rengjøring – mindre nedetid

Opplev en effektiv daglig drift

  M  Sett rengjøringspåminnelser og planlegg 
kvalitetskontroller*

  M  Overvåk arbeidsflyt og resultater med stor skjerm 
og store symboler

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

Innovative Hb 801 er brukervennlig og gir effektiv arbeidsflyt, 
med tilkoblingsmuligheter som gir raske resultater mens 
pasienten er til stede. 

* HemoCue® 801 Connect



Mikrokyvetteholder utformet for å 
forhindre opphopning av smuss

Resultater med 
laboratorienøyaktighet 
på mindre enn 1 sekund

Fleksible tilkoblings
muligheter med Bluetooth 
eller USB-kabel

Designet for utfordrende 
klimaforhold* 

Intuitive symboler 
og meldinger i stedet 
for feilkoder

Fleksible målings
alternativer med 
Hb eller Hctverdier

Elektronisk overføring 
av pasientresultater 
via programvare

Stor minnekapasitet med 
opptil 4000 resultater

Fleksible 
strømforsynings
alternativer 

Rengjøres med en 
vanlig bomullspinne

HemoCue® Hb 801 Analyzer

* 10–40 °C



Den unike mikrokyvetten
Den unike HemoCue-mikrokyvetten fungerer som pipette, 
prøverør og målekyvette – alt i ett. Den er bygget på HemoCues 
pålitelige mikrokyvetteteknologi – med en kvalitet du kan stole 
på og med konsekvent lot-til-lot-reproduserbarhet.

Designet for 
varme og fuktige 

omgivelser

10–40 °C  
Luftfuktighet:  

opptil 90 % ved 25 °C 
og 75 % ved 40 °C

Lite prøvevolum

10 µL – perfekt til både 
kapillær og venøs 

prøvetaking

Større kropp på 
mikrokyvetten

Mer praktisk og bedre grep

Fleksibilitet – 
mikrokyvetten kan settes 

inn begge veier

«Letgogrip»

Bare sett inn og slipp 
med en gang

Ikke nødvendig å holde 
under måling



Registrer, last ned og 
installer

Tre enkle trinn som 
låser opp flere muligheter 
i Hb 801 Analyzer.

Med HemoCue® 801 
Connect blir arbeidsflyten 
enklere

Programvaren gjør Hb 801 Analyzer mer 
brukervennlig og forenkler den daglige 
arbeidsflyten.

Konfigurer avanserte instrumentinnstillinger, 
implementer på flere instrumenter eller 
planlegg rengjøring og QC-test.

Minimer risikoen for feilregistrering av resultat. 
Med funksjonen Kopier/Lim inn overføres 
data til pasientjournalen på en sikker og 
enkel måte.

Dokumenter analyse-
prosessen og vær klar 
for et eventuelt tilsyn
Med 801 Connect sikrer du at 
rengjøringspåminnelser og QC-tester 
planlegges og dokumenteres, slik at du kan 
være klar for tilsyn på et øyeblikks varsel.

Tilkobling

• Tilgang til nettbibliotek
med bruksanvisninger
og veiledninger

• Oversikt over instrumenter

• Kalendervisning med
planlagte påminnelser

Konfigurering

• Avanserte konfigurasjons-
muligheter for instrument

• Konfigurasjonsoppsett
for flere instrumenter

• Automatisk synkronisering
av dato og klokkeslett

Overføring

• Eksport av data –
enkeltresultater og (PDF, CSV)
med muligheter for å legge
til mer informasjon

• Funksjon for kopiering/
innliming av resultater fra
et tilkoblet instrument

HemoCue® 
801 Connect

www.hemocue.com/801connect

http://www.hemocue.com/801connect


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

HemoCue® Hb 801 System

 M Resultater med laboratorienøyaktighet 
på mindre enn 1 sekund
 M Enkel rengjøring og vedlikehold
 M Innebygde tilkoblingsfunksjoner
 M Programvare for utvidet funksjonalitet

HemoCue AB, Box 1204, SE-262 23 Ängelholm, Sverige.
Tlf. +46 77 570 02 10. Faks +46 77 570 02 12.
info@hemocue.com | hemocue.com G
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