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Simple Simon® PT Plus
Modulärt instrument för analys av Protrombinkomplex (INR)

● Våtkemisk metod (Owren)

● Visuell graf ger utökad 
analysförståelse

● Fjärrkalibrering

● Mäter NOAK

● Framtidssäkert IT-stöd

● Guidar operatören genom 
hela proceduren

● Säker överföring av svar 
till LIS/HIS

Modulärt POC-instrument

Zafenas Plus-Skärm bildar moderna, patientnära (POC) instrument tillsammans med analytisk 
IVD-utrustning som i sig är analytiskt fullgod, men IT-mässigt undermålig. Bildade POC-
instrument uppfyller dagens sjukvårds alla krav på databehandling, dokumentation och 
datakommunikation, och kan uppdateras till att uppfylla framtidens krav på IT-stöd. 

Zafena Plus-Skärm och analysmodul bildar tillsammans ett modulärt instrument. Det är en 
patenterad skapelse bestående av: 
1) IT-modul (Plus-Skärm),
2) analysmodul,
3) streckkodsläsare ansluten till Plus-Skärmen, och
4) streckkodsetikett fäst på analysmodulen. 

Önskad/nödvändig supplementär information, som provets identitet, patientens identitet och 
operatörens identitet, tillförs med streckkodsläsaren, eller om så önskas med Plus-Skärmens 
touch-funktion eller via ett anslutet externt tangentbord.

Den tekniska livslängden hos analytiska moduler kan 
avsevärt förlängas vilket starkt reducerar operatörers 
upplärningsbehov. Därtill kan en Plus-Skärm tillhandahålla 
IT-stöd åt flera analysmoduler, och IT-stöden kan 
enkelt uppdateras.
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Simple Simon PT Plus är anpassad för instrumentell patientnära analys av 
Protrombinkomplex uttryckt i INR vid vårdcentraler, mottagningar och läkarkontor.

- Samma metod för kapillärblod, 
venöst blod och plasma.

- Analys utförs i rumstemperatur.
(17ºC – 45ºC)

- Automatisk korrigering för effekter 
av variationer i temperatur och EVF.

- Levereras med kontrollvätskor

- Användarvänlig

- Uppkopplingsbar mot LIS/HIS

- Historik med +40’000 analyser

ZAFENA har skapat Plus-Skärmen och Simple Simon PT som tillsammans bildar ett 
modernt uppkopplingsbart POC-instrument där operatörs-ID, patient-ID, instrument-ID 
och all analysinformation överförs till LIS/HIS.

ZAFENA introducerar konceptet framtidssäkert IT-stöd. 
Plus-Skärmens flexibilitet medför bekväm anpassning till att möta nuvarande och framtida 
behov och krav, utan att hela instrumentet behöver bytas ut.
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Resultat med Simple Simon® PT Plus på citrat-
antikoagulerat blod jämfört med resultat
på korresponderande plasma. Plasmaanalyserna 
utfördes av ett ackrediterat laboratorium vid ett 
svenskt universitetssjukhus. Jämförelsen omfat-
tade 59 prover som konsekutivt skickats till 
sjukhuslaboratoriet för medicinskt betingad PT- 
analys. Linjär regressionsanalys visar lutning 
och avskärning om 1,01 respektive 0,04 samt 
en kvadrerad regressionkoefficient om 0,97.  
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INR on plasma by an accredited
laboratory.
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