
cobas® 5800 System
A hozzáférhető innováció



A laboratóriumokra több irányból is egyre 
nagyobb nyomás nehezedik: racionalizálniuk 
kell a költségeiket, növelniük kell az 
általuk kínált értéket, és segíteniük kell 
a növekedést, miközben a munkatársak 
produktivitását is elő kell mozdítaniuk, a betegek 
esetében pedig megalapozottabb döntéshozatalt 
kell lehetővé tenniük.
Ideális egyensúly a valódi változásért.
A laboratóriumok üzemeltetése során sokféle összetett nehézség merül fel, ami kompro
misszu mokat tesz szükségessé a rugalmasság, a teljesítmény, a hatékonyság, az értékteremtés, 
a fenntarthatóság és a sikeresség között. A cobas® 5800 System segít megtalálni az ideális 
egyensúlyt azzal, hogy mindenki számára hozzáférhetővé teszi a világszínvonalú laborató
riumi innovációt. 

Beszédes számok

* Az elérhető tesztkészletek listájáról érdeklődjön a Roche helyi képviselőjénél.

20–150 minta
naponta

Személyre szabható 
kontrollkoncepció

Lehetőség a minták és a 
tesztkészletek  
sorrendjének  

meghatározására

Széles választék 
több mint 25 

tesztkészletből*

Kezelői beavatkozás 
nélküli időtartam akár 

4 óra

Akár 144 eredmény egy 
8 órás műszak alatt

Egyidejűleg akár 
15 tesztkészlet a 

készülékben

Kompakt kialakítás:
134 cm × 79 cm

Akár 6 különböző 
tesztkészlet egyetlen 

munkamenetben



A cobas® 5800 System a Roche igazolt molekuláris 
koncepcióját kínálja kompakt kialakításban, lehetővé 
téve, hogy az automatizálás, az összevonás, az 
integráció és a szabványosítás révén mérettől 
függetlenül minden laboratórium átalakíthassa a 
vizsgálati folyamattal kapcsolatos megközelítését.

* Az elérhető tesztkészletek listájáról érdeklődjön a Roche helyi képviselőjénél.



Növelheti a produktivitást, csökkentheti a hibalehetőségeket, és kiszámíthatóbb átfutási időről gondoskodhat a teljes 
automatizálással, amely a mintaadagolástól, továbbítástól és előkészítéstől az amplifikáláson és kimutatáson, valamint 
az eredményszámításon át a laboratóriumi információs rendszerbe (LIS) történő adatátvitelig az egész folyamatot felöleli.

• A minták, a reagensek és a fogyóeszközök rugalmas behelyezése
• Meghatározott minták vagy tesztek előresorolása
• Személyre szabható kontrollkoncepció

Automatizálás
Egyszerű és hatékony munka: akár 4 óra kezelői beavatkozás nélkül

 

A cobas® 5800 System teljesítménye

Akár 4 óra kezelői beavatkozás 
nélküli időtartam

cobas® 5800 System:

4

akár

528
eredmény 
24 óra alatt

24
eredmény 
2 óra 45 perc 
alatt

144
eredmény 

kevesebb mint 
8 óra alatt

24
eredmény 

egy 8 órás 
műszak alatt

Felhasználói művelet

Éjszakai üzemmód 
bekapcsolása

Óra

óra



A cobas® 5800 System ugyanazt a menürendszert kínálja, mint a cobas® 6800/8800 System, ideértve a cobas omni 
Utility Channel platformot is, amely lehetőséget nyújt laboratóriumi fejlesztésű vizsgálatok futtatására az in vitro 
diagnosztikai tesztkészletekkel azonos rendszeren.

Klinikailag releváns, átfogó és a jövőbeli igényeknek megfelelő fejlesztésekre összpontosít

* Az elérhető tesztkészletek listájáról érdeklődjön a Roche helyi képviselőjénél.

• Fokozott kapacitás és teljesítőképesség kis helyigény mellett
• Kevesebb célkészülék szükséges
• Az in vitro diagnosztikai tesztkészletek és a laboratóriumi fejlesztésű vizsgálatok egyidejű futtatása

Összevonás
A rutinvizsgálatok több mint 90%-a elvégezhető egyetlen berendezésen*

Széles és egyre bővülő választék

DONORSZŰRÉS FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEK

SZEXUÁLIS 
EGÉSZSÉG TRANSZPLANTÁCIÓ LÉGÚTI 

BETEGSÉGEK
ANTIMIKROBIÁLIS 

VÉDELEM

MPX HIV1† HPV** CMV SARSCoV2^ MTBRIF/INH*

WNV HBV CT/NG EBV SARSCoV2 + 
influenza A/B^ MGrezisztencia

DPX HCV TV/MG BKV MTB* GCrezisztencia

HEV* HIV1/2 kval. MAI*

CHIKV/DENV* Légúti MPLX

Zika

Babesia

Malária

cobas omni Utility Channel

M
A

G
Y. Bevezetéskor

Bevezetés 
után

Fejlesztés alatt
* Az Egyesült 

Államokban nem 
elérhető

** Önmintavételi 
lehetőség

†a cobas® Plasma 
Separation Card kártyával 

is használható

^FDA EUA + 
CEIVD



Az automatizálás könnyedén kiterjeszthető az egész munkafolyamatra, fejlett analitikai funkciók vezethetők be, és 
kihasználhatók az észszerűsített feldolgozásban és rendezésben rejlő lehetőségek.

• Zökkenőmentesen csatlakoztatható a meglévő informatikai infrastruktúrához
•  Az adott laboratórium igényeihez igazodó elemzési adatok állíthatók elő a hatékonyság és a produktivitás 

fokozása érdekében
• Preanalitikai automatizálásra is lehetőség van az egész munkafolyamat egyszerűsítéséhez

Integráció
Beépített skálázhatóság a változó igényekhez való rugalmas alkalmazkodáshoz



Racionalizált eljárásokkal és az összes Roche rendszert átfogó egységes munkafolyamatokkal kiküszöbölhető a kezelők 
és a tesztkészletek közötti variabilitás

• Azonos tesztkészletek, reagensek és felhasználói élmény minden platformon
• A technikusok képzésének racionalizálása a betanulás szükségességének minimalizálása érdekében
• Egységes betegeredmények a megfelelő kezelés megválasztásához

Szabványosítás
Új etalon az igazolt teljesítménynek köszönhetően

A cobas® 5800 System a kompromisszum
mentesség jegyében készült, így  
tökéletesen igazodik az igényekhez.



A COBAS a Roche védjegye.
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Jelen tájékoztató anyag kizárólag egészségügyi szakemberek részére készült, pácienseknek nem adható ki!

A cobas® 5800 System a Roche már bizonyított molekuláris 
munkafelületi koncepciójának szerves részét képezi. Beépített 
skálázhatósága révén lehetővé teszi a változó igényekhez való 
rugalmas alkalmazkodást, ami növeli a laboratórium értékét az 
egész szervezeten belül, egyúttal elérhető közelségbe hozza a 
fenntarthatóságot és a sikert.

A motor, amely előreviszi az 
egészségügyi rendszert

Roche (Magyarország) Kft.
Diagnosztikai Divízió
H1112 Budapest,
Balatoni út 2/A.

Tel.: +3612794500
Email: dialoghu@roche.com


