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*HemoCue Hb 201+ Analyzer, incl. Adapter  
 

 
 
Het HemoCue® hemoglobine systeem levert snel een betrouwbare hemoglobine uitslag gelijk 
aan een grote hematologie analyzer. De analyzer meet op 2 golflengtes en corrigeert voor 
vetten, leukocytose en andere troebelingen. Elk bloedtype (capillair, veneus of arterieel) kan 
gebruikt worden. Transfusie beslissingen, EPO dosering en bloedarmoede screening kan ter 
plaatse, direct en betrouwbaar uitgevoerd worden. De cuvette neemt het exacte bloedvolume 
zelf op en vermengt dit automatisch met het reagens in de cuvette. Plaats de cuvette in de 
analyzer en de uitslag zal binnen 1 minuut op het display verschijnen.  

 

Specificaties HemoCue Hb  201+ 

Systeem 

Het HemoCue Hb 201+ systeem bestaat uit twee delen; een disposable microcuvette met 

daarin droog reagens en een door de fabrikant gekalibreerde analyzer. Om de 

nauwkeurigheid en precisie van het totale systeem te garanderen dienen deze twee delen 

niet vervangen te worden door andere fabrikaten. 

Methode 

Een modificatie van de reagentia van Vanzetti, die hierdoor binnen een minuut een azide-

methemoglobine-reactie opwekken. Deze methode correleert zeer goed met de 

internationale referentiemethode voor hemoglobinebepalingen (ICSH). 

Analyzer 

Meetmethode met twee golflengten, 570 nm voor de hemoglobine bepaling  en 880 nm ter 

compensatie van  z.g."turbidity". 

Opslagmogelijkheid  van maximaal 600 uitslagen met datum en tijd. 

 



 

 

 

Resultaten 

Weergave binnen 15-60 seconden, afhankelijk van de hemoglobineconcentratie. Resultaat 

naar keuze in mmol/L, g/L of g/dL. 

 

Meetbereik 

0-15.9 mmol/L (0-25.6 g/dL, 0-256 g/L) 

 

Kwaliteitscontrole 

De HemoCue Hb 201+ is uitgerust met een  ingebouwde elektronische controle. Iedere keer 

wanneer de analyzer wordt aangezet, wordt automatisch deze interne controle uitgevoerd. 

Wanneer de analyzer aanstaat, wordt deze test om de twee uur uitgevoerd. Indien, vanwege 

voorschriften, kwaliteitscontroles moeten worden uitgevoerd, dienen controlevloeistoffen 

gebruikt te worden die door HemoCue worden aanbevolen. 

 
Toebehoren:  
Hemocue HB 201+ cuvetten p/25  
Afname per 4 stuks  
 
Hemocue HB 201+ cuvetten p/50  
Afname per 4 stuks  
 
 
 
 
Optioneel:  
De HemoCue Cleaner  
 

 
De HemoCue Cleaner kan gebruikt worden om de optische unit te reinigen van de B-

hemoglobine analyzers met serie nummers vanaf 9227-001001, Hb201+ analyzers, 

Plasma/Low Hb analyzers, B-Glucose Analyzers, Glucose 201+ Analyzers en Data 

Management Analyzers. De HemoCue Cleaner is gemaakt van een vezelvrij, niet-pluizend 

materiaal dat absorberend is en bevochtigd met een reinigingsvloeistof. Het zal de optische 

lens daardoor effectief reinigen, het bloed opnemen en niet uitsmeren. 



 

 

 
 
*Hemoglobine fotometer HB 301, digitaal 
 

 
 

 

Het HemoCue® Hb 301-systeem is geoptimaliseerd voor anemie-screening bij bloeddonaties 

en vormt een eenvoudige en praktische oplossing met snelle, eenvoudig toegankelijke 

resultaten van laboratoriumkwaliteit, zonder de nauwkeurigheid in gevaar te brengen. 

Specificaties HemoCue Hb 301+ 

 Zeer snel: resultaat in ongeveer 10 seconden beschikbaar 

 Cuvette vult zichzelf snel en eenvoudig 

 Laboratoriumkwaliteit 

 Duurzaam in gebruik 

 Kosteneffectief 

 Interne kwaliteitscontrole: ingebouwde automatische zelftest 

 Robuust 

 Gebruiksvriendelijk 

 

Methode 
Absorptiemeting van volbloed bij het Hb/HbO2 isobestisch punt 
 
Kalibratie 
HemoCue® Hb systemen zijn gekalibreerd t.o.v. de ICSH- methode. Nieuwe HemoCue® Hb 
systemen zijn in de fabriek gekalibreerd en behoeven geen verdere kalibratie. 
 
Analyzer 
Bepaalt de absorptie bij 2 golflengten ter compensatie van troebelheid. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Meetbereik 
0–15,9 mmol/L (0–25,6 g/dL, 0-256 g/L) 
 
Meettijd 
~10 seconden 
 
Gebruikstemperatuur 
10 - 40 °C 
 
Bewaarcondities 
Cuvetten: 10 – 40 °C 
(korte periode, 6 weken: -18 – 50 °C) 

Analyzer: 0 – 50 °C 


