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Siūlome švedų gamybos hematologinį 
analizatorių, skirtą veterinarijai. EXIGO 
tęsia žinomų veterinarinių 
hematologijos analizatorių gamybą ir 
pristato vieną naujausių produktų 
rinkoje!  
EXIGO skirtas tik veterinarijoms ir 
atitinka gyvūnų kraujo komponentus. 
Nauja hematologijos analizės sistema 
nustato net iki 95 proc. gyvūnų ligų, tik 
iš vieno kraujo lašo ir vos tik per vieną 
minutę! Barkodų nuskaitymo sistema 
palengvins Jūsų darbą registruojant 
kiekvieno paciento duomenis! 
 

Exigo lengvai naudojamas 
 
Exigo savarankiškai intuityvus analizatorius ir 
lengvai valdomas per grafinį jutiklinį ekraną - su 
aiškiais skirtukais, mygtukais ir 
paaiškinimais. Greito peržiūrėjimo funkcija 
naudinga  norint iš karto  pamatyti, ar tyrimo 
rezultatai atitinka normą – arba galima naudoti 
tradicinius peržiūros kreivių parametrus ir pavojaus 
signalus. 
Visi reikalingi reagentai yra pajungti prie 
sistemos. Su nauju integruotu zondu praplaunamas 
siurbliukas, todėl galite nesibaiminti dėl kraujo 
krešulių sistemoje.  
 
 

Kokybės valdymas 
Naudojant brūkšninius kodus 
palengvėja tyrimų tvarkymo kontrolė ir 
yra 100 % saugi. 
 

 
 

Įmontuotas maišytuvas 

Sutaupote erdvę naudodami įmontuotą 

maišytuvą, kuris turi 6 skirtingų dydžių 

vamzdžius. 
 

 
 i – mygtuko funkcija 
Vietoje painių ir nesuprantamų klaidų kodų, EXIGO pasiūlys hematologines gaires su aiškiais 
rekomenduojamais veiksmais dėl patologinių mėginių bei naudingos informacijos sisteminiais 
pranešimais.  
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WBC  diferencialas 

Sunkiausia yra išmatuoti WBC skirtumą nuo gyvūnų 

kraujo. Dažnai normalūs pavyzdžiai neteisingai 

pažymi sutrikimus, taip apsunkindami veterinarijos 

gydytojo darbą.  
Exigo sukurtas su nauju WBC diferencijavimo 
metodu, kuris pašalina iki 80 % neteisingai  
pažymėtų mėginių. 

 

 
 

Reagentai ir krešulių prevencija  

Greičiausias pasaulyje 
Dėka unikalaus MFR modulio, visus kraujo 
duomenis gaukite tik per 1 minutę!  Daugiau jokių 
vakuuminių vamzdžių, jokių adatų, jokių papildomų 
preparatų - tik vienas kraujo lašas. 
 

 

Kelių rūšių: 
Dalis analizės profilių yra iškart instaliuoti. Norint 
naujų profilių, lengvai galima juos susikurti arba 
atsisiųsti.  
 
Didinkite diagnozės kokybę ir savo hematologijos 
įgūdžius. Su Exigo gausite veterinarinės 
hematologijos vadovą, taip pat iškilus klausimams, 
galite kreiptis tiesiogiai į mus!  

 
 

 


