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Ми поставляємо сучасне аналітичне обладнання та діагностичні 
реагенти, які здатні посилити Вашу лабораторію, спростити Вашу 
щоденну роботу та дозволять Вам триматись на рівні сучасних 
технологій.
Наша мета – забезпечення лабораторій засобами для надійної 
діагностики метаболічних розладів і інфекційних захворювань.

ТОВ «ЛАБЛАЙФ» створена українською командою фахівців з 
лабораторної діагностики заради поширення найкращого досвіду 
постачання виробів медичного призначення.

Ми цінуємо якість і швидкість Ваших результатів і висуваємо 
високі вимоги до нашого сервісу. Наше аналітичне обладнання та 
діагностичні реагенти забезпечать Вам якість і швидкість результатів 
та задоволення від роботи!

Наша компанія пропонує як товари, відомі вітчизняним спеціалістам 
протягом 10-15 років, так і новітні розробки провідних світових 
виробників.

Серед наших партнерів – відомі міжнародні компанії з США та Європи.

Серед наших клієнтів – провідні державні та приватні клініки, 
лабораторії, медичні діагностичні центри та науково-дослідні 
інститути України.

  Ми створюємо лише позитивні емоції у лабораторіях!
Ми пропонуємо Вам чесне партнерство на довгі роки!

КОМПАНІЯ «ЛАБЛАЙФ»

ПРО НАС



КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

АВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
HUMASTAR 600

Ви напевно знаєте, що німці – надзвичайно кропітка та охайна нація, що заробила 
собі бездоганну репутацію у різних галузях, у тому числі у медицині та діагностиці. 
Німецьке обладнання не має рівних щодо якості та унікальності і відповідає 
вимогам ультрасучасних лабораторій і діагностичних центрів.

Виробництво Human GmbH,
Німеччина

Втілення потужності:
до 600 тестів/год.

Надійний і якісний.
Простий і доступний.

Русифікований.

Два в одному:
подвійна оптична система,  
2 незалежні маніпулятори, 
2 незалежні реакційні
каруселі (2х80).

Оригінальні реагенти. 
Повний спектр параметрів. 

Висока стабільність
реагентів і калібровок.

Надійна станція промивки.
Багаторазові кювети.

Закриті та відкриті 
канали для реагентів.
До 100 зразків одночасно. 
До 50 реагентів на борту.

Автоматичне розведення.
Економне споживання 
дистильованої води.
Цілодобове охолодження 
реагентів на борту.

Автоматичний
програмний моніторинг 
параметрів аналізатора.

Шість сотен тестів
робить він за час,

Його потужність заворожить Вас!



КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

АВТОМАТИЧНІ БІОХІМІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ
HUMASTAR 100 / 200

Унікальні можливості. 
Ергономічний дизайн.

Нове програмне
забезпечення.

Україномовне меню!

Потужна промивна станція. 
Мінімальне  споживання
дистильованої води. 
Цілодобове охолодження 
реагентів на борту.

Охолодження
регентів на борту.

Автоматичний запуск.

Конфігурації на Ваш вибір: 
100 або до 200 тестів/годину.

Вбудований модуль
контролю якості QC.

Безліч нових корисних
функцій.

Відкрита реагентна система.
30 позицій для реагентів.
До 50 протоколів вже
запрограмовано.
До 60 зразків одночасно.

Успішно пройшов
140 000 тестів
за 4 роки випробувань.

А чи знаєте Ви, що HumaStar 100/200 отримав нагороди 
міжнародних конкурсів iF_Product Design Award (2014) та 
German Design Award (2015) за ергономічний дизайн та 
надзвичайну простоту використання.

Виробництво Human GmbH,
Німеччина

Він вивчив мову нашу солов’їну,
Із задоволенням приїхав в Україну!



КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

АНАЛІЗАТОРИ БІОХІМІЧНІ
HUMALYZER 3000 та HUMALYZER PRIMUS

Напівавтоматичний фотометр.
Вбудований принтер.

Зовнішній інкубатор
на 18 позицій.

Відкрита реагентна система.
Різноманітні режими

зчитування.

Великий дісплей.
До 120 програмованих методик.

Проточна кювета та 
стандартні пробірки.

Вбудований модуль
контролю якості QC з LJ.

До 60 програмованих
методик.

Простий і симпатичний.

Відомо, що Німеччина займає провідні позиції по якості медичних послуг 
в усьому світі. Це обумовлено зокрема і тим, що тут створені всі умови для 
постійного розвитку медичної науки і техніки.

Виробництво Human GmbH,
Німеччина

Зекономить час та гроші,
Попрацює від душі!

Вам буде легко з ним весь час,
Тому що створений для Вас!



НАБОРИ РЕАКТИВІВ ДЛЯ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СЕРЦЕВИЙ ПРОФІЛЬ
•  Креатинкіназа
•  Кренатинкіназа-МВ
•  Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
•  АЛТ
•  Магній
•  Калій, натрій
•  K+, Na+ (кінетика)
•  Холестерин
•  Тригліцериди
•  ЛПВЩ, ЛПНЩ
•  Ліпаза
•  Гомоцистеїн

ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ
•  Холестерин
•  Тригліцериди
•  Ліпаза
•  ЛПВЩ, ЛПНЩ

ОБМІН ЗАЛІЗА ТА АНЕМІЇ
•  Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
•  Гемоглобін
•  Залізо, TPTZ
•  Залізо-зв’язуюча
   здатність трансферину
•  Трансферин
•  Феритин

ДІАБЕТ ТА
ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА
•  Глюкоза
•  Глікований гемоглобін
•  α-Амілаза
•  Панкреатична амілаза
•  Мікроальбумін
•  Гомоцистеїн

КІСТКОВИЙ ТА
МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН
•  Лужна фосфотаза
•  Кисла фосфотаза
•  Кальцій, фосфор
•  АСТ

МУЛЬТИ-КОНТРОЛІ
•  Норма / патологія
•  Людський / бичачий матеріал.
•  HUMAN та інші виробники.

НИРКОВИЙ ПРОФІЛЬ
•  Загальний білок
•  Альбумін
•  Сечовина
•  Креатинін
•  Мікроальбумін
•  Сечова кислота
•  Натрій, калій, хлор
•  K+, Na+ (кінетика)
•  Кальцій
•  Фосфор
•  Магній
•  Цистатин
•  Гомоцистеїн

ПЕЧІНКОВИЙ ПРОФІЛЬ
•  Білірубін загальний
•  Білірубін прямий
•  АЛТ
•  АСТ
•  Ліпаза
•  Лужна фосфатаза
•  Гамма-глутаміл-
    трансфераза (ГГТ)
•  Загальний білок
•  Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

А чи знаєте Ви, що всі німецькі лікарні зобов’язані працювати відповідно до 
суворої системи зовнішнього контролю якості усіх діагностичних і лікувальних 
процедур. Право вибору конкретної системи залишається за лікарнею.

Виробництво Human GmbH,
Німеччина

• Висока точність і довга стабільність в рідкому стані до закінчення строку придатності, навіть
  після відкриття флаконів.
• Ферменти, субстрати, електроліти. Калібратори та контролі з референсними значеннями.
• Рідкі реагенти – готовність до використання без попередньої підготовки.
• Готові реагенти – гарантія від помилок, пов’язаних з розчиненням реагентів та якістю води.
• Зручні фасовки – можливість економного та повного використання набору без залишку.
• Повні набори – калібратори включені в упаковку.
• Для ручних методик, а також для напівавтоматів і автоматичних аналізаторів.



ГЕМАТОЛОГІЯ

АВТОМАТИЧНИЙ ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
MYTHIC 18

Виробництво Orphee SA,  Швейцарія

А чи знаєте Ви, що Швейцарія є передовою країною не тільки у виробництві шоколаду та 
годинників. Ця країна всесвітньо відома своїми науковими розробками та інноваціями. На її 
території сконцентрована величезна кількість дослідних інститутів, де безперервно ведуться 
експерименти і розробка новітніх методів діагностики та лікування.

Мінімальний об’єм зразка.
Найбільш економне

використання реагентів.

Автоматичний прилад
для скринінгу крові.

8 параметрів еритроцитів,
7 параметрів лейкоцитів,
у т. ч. 3-DIFF (GRA, LYM, MON),
5 параметрів тромбоцитів,
3 гістограми (RBC, WBC, PLT).

Сенсорний
кольоровий екран.

Вбудована клавіатура.
Русифікований.

60 зразків/год.
Венозна та капілярна кров.

Функції контролю
якості (QC).

Зразка йому потрібно зовсім мало –
Вам це в нагоді добре стане!



ГЕМАТОЛОГІЯ

АВТОМАТИЧНИЙ ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
MYTHIC 22

Виробництво Orphee SA,  Швейцарія

А чи знаєте Ви, що за сучасними даними, жителі Швейцарії займають перші місця у рейтингах 
тривалості життя. Це зумовлено сприятливими екологічними умовами та найкращою у Європі 
високотехнологічною медициною.

Він компактний та легкий
В нього вишуканий стиль!

Малий, та завзятий:
найкомпактніший 

серед 5-DIFF 
аналізаторів у світі.

Запатентована 
технологія оптичної 

цитометрії OCHF.
Режими вимірювання 

5-DIFF та CBC.

Функції контролю 
якості QC. 
Сенсорний
кольоровий екран.
Вбудована клавіатура.
Русифікований.

Більше 50 зразків/год.
3 реагенти.

Економне використання 
зразків і реагентів.

22 параметри
крові,  5-DIFF
(NEU, BAS, EOS,  
LYM, MON).
2 гістограми, 
скатерограма.



ГЕМАТОЛОГІЯ

АВТОМАТИЧНИЙ ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
MYTHIC 22 AL

Виробництво Orphee SA, Швейцарія

Не дивно, що гематологічний аналізатор MYTHIC 22 AL розроблений саме у Швейцарії, де 
система охорони здоров’я визнана ВООЗ однією з найкращих у світі з точки зору її ефективності. 
«Золотий бренд» Швейцарії – це медицина!

Унікальна технологія 
вимірювання (OCHF).

Режими 5-DIFF та CBC.
Висока точність

і надійність.

5-DIFF аналізатор з авто-
податчиком на 50 зразків.

22 параметри крові, 5-DIFF:
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 
RDW, WBC, LYM%, LYM#, MON%, 
MON#, NEU%, NEU#, BAS%, BAS#, 
EOS%, EOS#, PLT, MPV, PCT, PDW
2 гістограми, скатерограма.

Сенсорний
кольоровий екран.
Просте інтуітивне 
керування.
Русифікований.
Функції контролю 
якості QC.

Більше 50 
зразків/год.

Лише 3 реагенти.
Економне

використання
зразків і реагентів.

Не робот ще, проте автоматичний
податчик швидко стане для Вас звичним.



ГЕМАТОЛОГІЯ

ВИМІРЮВАНІ ПАРАМЕТРИ ГЕМАТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ПАРАМЕТРИ КРОВІ Од. вимір. 3-diff (CBC) 5-diff (DIF) ПРИМІТКА

ПАРАМЕТРИ ЛЕЙКОЦИТІВ:

WBC – загальна кількість лейкоцитів 103/мкл • • Лейкопенія, лейкоцитоз

LYM – лімфоцити, кількість (#) та частка (%) 103/мкл • Лейкопенія, лейкоцитоз

MON – моноцити, кількість (#) та частка (%) 103/мкл • Моноцитоз

GRA – гранулоцити, кількість (#) та частка (%) 103/мкл • - Гранулоцити (NEU, EOS, BAS)

NEU – нейтрофіли, кількість (#) та частка (%) 103/мкл - • Нейтропенія, нейтрофілія

EOS – еозинофіли, кількість (#) та частка (%) 103/мкл - • Еозинофілія

BAS – базофіли, кількість (#) та частка (%) 103/мкл - • Базофілія

ПАРАМЕТРИ  ЕРИТРОЦИТІВ:

RBC – загальна кількість еритроцитів 106/мкл • • Анемії, поліцитемії 

HGB – гемоглобін г/дл, ммоль/л • • Фотометрія, 540 нм 

HCT – гематокрит %, абс. • • HCT = RBC x MCV (x100%) 

MCV – середній об’єм клітини еритроцита фл • • Мікроцитоз, макроцитоз MCV = HCT/RBC

MCH – середній вміст гемоглобіну в еритроцитах пг • • MCH = HGB/RBC

MCHC – середня концентрація гемоглобіну
у клітині еритроцита

г/дл,
ммоль/л • • Гіпо/гіперхромність. MCHC = HGB/HCT

RDW-CV – ширина розподілення еритроцитів, CV фл • • Анізоцитоз еритроцитів

RDW-SD – ширина розподілення еритроцитів, SD фл • • Анізоцитоз еритроцитів

ПАРАМЕТРИ ТРОМБОЦИТІВ:

PLT – загальна кількість тромбоцитів 103/мкл • • Тромбоцитопенія, тромбоцитоз

MPV – середній об’єм клітини тромбоцита фл • • Мікроцитоз, макроцитоз. MPV = PCT/PLT

PCT – тромбокрит %, абс. • • PCT = PLT x MPV (x100%)

PDW-CV – ширина розподілення тромбоцитів, CV фл • • Анізоцитоз тромбоцитів

PDW-SD – ширина розподілення тромбоцитів, SD фл • • Анізоцитоз тромбоцитів

PLCR – частка великих тромбоцитів % • • Мікроцитоз, макроцитоз

ФЛАГИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Загальні • • Помилки лінійності, бланку, тощо

Морфологічні - • Незрілі, атипові клітини, тощо

Інтерпретаційні • • Анемія, мікро/макро/анізоцитоз тощо

Системні (сервісні) • • Помилки роботи системи



ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ

КОАГУЛОМЕТРИ 
HUMACLOT JUNIOR та HUMACLOT DUO PLUS

А чи знаєте Ви, що у Німеччині лікування варикозних патологій возведено 
у ранг державної проблеми, причому діагностика надзвичайно ретельна та 
максимально автоматизована, а лікування – мінімально травматичне та у цілому 
спрямоване на «поліклінізацію» медицини.

Виробництво Human GmbH,
Німеччина

Вміститься
на долоні!

Два оптичні канали.
Пам’ять калібровок
і 25 методик.

Термостат
на 2 реагенти

та 8 зразків.

Термостат
на 5 реагентів 
та 12 зразків.

Напівавтоматичний
оптичний коагулометр.
Компактний і легкий.

Відкрита реагентна система.
Для клотингових, хромогенних,

турбідіметричних аналізів.

Оригінальні реагенти та контрольні плазми:
тромбопластин, АЧТЧ, тромбіновий час,

фібриноген, D-димер тощо.

Вони вмістяться на долоні!
Дослідять тромбін у крові!



ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ

АВТОМАТИЧНИЙ КОАГУЛОМЕТР
HUMACLOT PRO

Виробництво Human GmbH,
НімеччинаА чи знаєте Ви, що зростання попиту на коагулограми у світі пов’язане, 

зокрема, із збільшенням частоти розладів гемостазу, покращенням стандартів 
охорони здоров’я, а також зі зростанням кількості хірургічних втручань. 
Високотехнологічні та потужні новітні коагулометри – важливі гравці у цій справі.

Сенсорний кольоровий екран.
Автоматична калібровка.
Підігрів і промивка голки. 
Програмування кожного каналу.
Русифікований.

Для швидких і надійних клотингових,
хромогенних і імунотурбідіметричних тестів.

Оптичне
вимірювання з

перемішуванням.
Відкрита/закрита

реагентна
система.

До 100 тестів/год.
До 50 параметрів.
Інкубатор на 32 позиції.

Технологія 
Smart Card
забезпечує
валідовані 

реагенти та 
надійні 

результати.

22 позиції для 
зразків.
+ 3 позиції STAT.
15 позицій для 
реагентів.
8 калібраторів 
і контролей.

Тести: АЧТЧ,
Тромбіновий час,

Протромбіновий час (INR), 
Фібриноген,

D-димер та інші. 
Контрольні плазми N/P.

Спритний,
хоча малий на вигляд.
Такий коагулометр – 

взірець і приклад!



ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ

КОРОТКИЙ ДОВІДНИК З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

Скринінгові дослідження гемостазу
• Протромбіновий час (РТ), за Квіком (QT)
• Активований частковий протромбіновий час (аРТТ)
• Фібріноген (FIB)
• Тромбіновий час (ТТ)
• Підрахунок тромбоцитів

Моніторинг антикоагулянтної терапії
  Антагоністи вітаміну К
   • Протромбіновий час (РТ), за Квіком (QT), МНВ/INR
 Гепарин
  • Активований частковий протромбіновий час (аРТТ)
  • Анти-Xa активність
  • Підрахунок тромбоцитів
  • Анти-тромбін (АТ)
 Інші антикоагулянти
  • Гірудин: аРТТ, евкаринові тести
  • Данапіроїд: QT, aPTT, анти-Xa

ДВЗ-синдром (DIC, дисеміноване внутрішньосудинне згортання)
• Неспецифічні тести: РТ, аРТТ, FIB

Тромбофілія
• Первинний скринінг: АТ, протеїн С, протеїн S, LA, генні тести, інші
• Вторинний скринінг: FIB, гомоцистеїн, фактор XVII, інші

Відхилення венозної тромбоемболії (ТЕЛА, ТГВ)
• D-димер (DDi)

Волчанковий антикоагулянт (LA) / Антифосфоліпідні антитіла (АФА)
• Імунологічні тести на АФА (АФА, анти-β2GPI, анти-протромбін) + коагулометричні тести на LA (DRVV, aPTT)



АНАЛІЗАТОРИ СЕЧІ

АНАЛІЗАТОР СЕЧІ
COMBILYZER 13

А чи знаєте Ви, що в Німеччині відсутня жорстка вимога ходити до лікаря 
«за місцем проживання». Це дає пацієнту можливість вибору лікаря, а за 
необхідності – можливість консультуватися з декількома медиками паралельно.

Виробництво Human GmbH,
Німеччина

Автоматична калібровка.
Автоматичний розрахунок

співвідношення ALB/CRE.
Вбудований принтер.

Паралельне вимірювання ALB та CRE
дозволяє уникнути добового забору сечі 

шляхом компенсації варіацій діурезу.

Єдиний на ринку 
аналізатор сечі
по 13 параметрах!

Тест-смужки для
експрес-аналізу сечі 

Combina 13

Фотоколориметричний 
метод детекції. 
До 120 тестів/год. 
Пам’ять калібровок 
і отриманих результатів. 
Напівкількісний результат 
по усім параметрам 
за 60 секунд.

Вимірювальні 
параметри:

• креатинін,
мікроальбумін,

• глюкоза,
•  кетони,

• рН,
•  білок,

•  нітрати,
• кров (Hgb,

еритроцити),
• лейкоцити,

•  білірубін,
•  уробіліноген,

•  питома вага,
•  аскорбінова

кислота.

В нього є сюрприз для Вас -
Ще два параметри за раз!



АНАЛІЗАТОРИ ГАЗІВ КРОВІ, ЕЛЕКТРОЛІТІВ І КРИТИЧНИХ СТАНІВ

AQT 90 FLEX - АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
КРИТИЧНИХ СТАНІВ

Імуноферментний аналіз.
Тип зразка:

цільна кров, плазма.
Кількісні результати 

за 10-20 хв.

Сенсорний екран.
Просте керування.
Відео-підказки.
Постійний STAT-режим.
Повна підтримка ЛІС та
дистанційного моніторингу.

Простий.
Швидкий. 
Економічний. 
До 30 зразків/год.
До 240 зразків одночасно. 

Готові реагенти. 
Постійне зберігання
реагентів на борту.
Контролі для кожного
параметра.

Автоматична обробка
проб. Автоматичне

перемішування проб.
Автоматичне вимірювання. 

Автоматична обробка
відходів.

Висока безпека
користувача:
жодного контакту з 
кров’ю та відходами. 

Troponin I, Troponin T, CK-MB, Myoglobin,
NT-proBNP,  PCT, CRP,  βHCG, D-dimer.

Довільне додавання проб:
- нова проба кожні 2 хв.,
- незалежно від протоколу 
  вимірювання,
- до 5 протоколів на пробу.

Якщо у Вас аналізатор AQT 90,
Тропонін або PCT - швидко і просто! 

Чи знаєте Ви, що сьогодні компанія Radiometer – один із провідних світових 
виробників медичної продукції для потреб невідкладної діагностики: аналізаторів 
критичних станів, спеціалізованих систем для забору крові, реагентів і контрольних 
матеріалів, програмного забезпечення, обладнання для транскутанної оксиметрії 
тощо. 

Виробник Radiometer 
Medical, Данія



АНАЛІЗАТОРИ ГАЗІВ КРОВІ, ЕЛЕКТРОЛІТІВ І КРИТИЧНИХ СТАНІВ

ABL 800 - АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ГАЗІВ КРОВІ
ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

А чи знаєте Ви, що кожний 4-ий аналізатор газів крові в лабораторіях світу – 
виробництва Radiometer. Кожної секунди у світі виконують біля 6 аналізів на 
аналізаторах газів крові виробництва Radiometer.
Це 360 аналізів щохвилини, або близько півмільйона на день! 

Це справжній реанімації патріот – 
Аналізатор газів крові ABL 800.
Мов елітний медичний спецназ,

Без відмов відпрацює наказ!

Висока якість аналізу: визнаний ЗОЛОТИЙ
СТАНДАРТ для аналізаторів газів крові.
Конфігурації відповідно до Ваших потреб.
Капілярний режим та поетапний аналіз проби.

Автоматична обробка
до 3-х проб одночасно.

Автоматичне 
перемішування проб.

Автоматичне 
вимірювання.

Автоматична корекція 
результатів.

18 параметрів:
гази крові,

електроліти,
метаболіти.

Цільна кров або
плевральна рідина 

(рН, креатинін).

pH, pCO2,  pO2, sO2, 
ctHb, FO2Hb, FCOHb, 
FMetHb, FHHb, FHbF, 
cK+, cNa+, cCa2+, cCI–, 
cGlu, cLac, cCrea, ctBil

Повна оксиметрія на
128 довжинах хвиль.
Білірубін кількісно.
Ультразвуковий гемоліз.
Ультразвукова очистка.
Немає згустків. 
Немає пухирців.

Унікальна сенсорна технологія 
для точних вимірювань
критичних параметрів.

Висока потужність:
до 250 аналізів/день.

Повна автоматизація.
Точність і надійність.

Виробник Radiometer 
Medical, Данія



АНАЛІЗАТОРИ ГАЗІВ КРОВІ, ЕЛЕКТРОЛІТІВ І КРИТИЧНИХ СТАНІВ

ABL 90 -  АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
ГАЗІВ КРОВІ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

Касетний аналізатор.
Компактний (А4).

Переносимий.
Функціональний.

Інтуітивно зрозумілий.

Кольоровий
сенсорний екран.
Вбудований контроль 
якості.

Втричі швидше:
17 параметрів 
за 35 сек. 
з 65 мкл.

Економно та раціонально.
Конфігурації відповідно до 
Ваших потреб: від 50 до
900 тестів.

Все для максимальної швидкості:
- автоматичне перемішування       
    проб за 7 сек.;
- автоматичний забір з проби за 
    5 сек.;
- заміна касети та реагент-пака
   за кілька сек.

Може працювати від
автономної батареї (опція).
Підтримка ЛІС та 
дистанційного керування.

Сенсорна касета та реагент-пак. 
Миттєво та легко замінюються.

Жодних непорозумінь.
Жодних затримок.

pH, pCO2,  pO2,
cK+, cNa+, cCa2+, cCI–,

cGlu, cLac, ctBil,
sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, 

FMetHb, FHHb, FHbF,
Crea/Urea.

17 тестів – півхвилини!
З крові дорослого або дитини!

А чи знаєте Ви, що спеціальне програмне забезпечення AQURE від Radiometer 
дозволяє об’єднати в єдину систему усі реанімаційні аналізатори різних 
виробників, – та забезпечити повний моніторинг їхнього функціонального стану 
та дистанційне керування ними, а також синхронізацію даних і інтеграцію з 
існуючими LIS/HIS.

Виробник Radiometer 
Medical, Данія



АНАЛІЗАТОРИ ГАЗІВ КРОВІ, ЕЛЕКТРОЛІТІВ І КРИТИЧНИХ СТАНІВ

ABL 80 -  АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
ГАЗІВ КРОВІ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

Компактний. Легкий. 
Мобільний (8,5 кг).
Інтуітивно простий.
Ідеальний для малих потоків.

Касетний аналізатор.
Економічний. 

Функціональний.
Різні конфігурації аналізатора. 

Різні профілі параметрів.
Легко використовувати у різних 

відділеннях по черзі.

Кольоровий сенсорний екран.
Автоматичні самоперевірки. 
Вбудований контроль якості.

Ідеально для газів крові,
електролітів та лактату.
100 сек. на результат. 
70 мкл на всі параметри.
Потужна оксиметрія.

Може працювати від
автономної батареї (опція).
Підтримка LIS/HIS та
дистанційного керування.

Гази, електроліти, 
метаболіти:

pH, pCO2, pO2, Hct, 
cK+, cNa+, cCa2+, 

cCI–, cGlu/cLac,
sO2, ctHb, FO2Hb, 

FCOHb, FMetHb, FHHb. 

Сенсорна касета та
реагент-пак. До 30 днів

у використанні.
Легко замінюються,

через 8 хв. готовий до 
роботи. Автоматичне 

розпізнання касет
і реагентів.

Малий, гнучкий, потужний – 
ABL80 високо оцінить кожний!

А чи відомо Вам, як при дослідженнях газів крові забезпечити її рівномірну 
гепаринізацію, зберігши баланс електролітів у зразку? Як уникнути небажаних 
пухирців повітря у пробі, зберігши недоторканим баланс газів? Як правильно 
перемішати зразок? Рішення від Radiometer – спеціальні самплери (шприци та 
капіляри) для взяття артеріальної крові, адаптовані для будь-яких аналізаторів.

Виробник Radiometer 
Medical, Данія



ІМУНОЛОГІЯ, ФОТОМЕТРІЯ

АВТОМАТИЧНИЙ ПРОМИВАЧ МІКРОПЛАНШЕТ І СТРИПІВ
BioTek ELx50

Захисна кришка для 
безпеки користувача.
Шприцева подача рідин 
для надійного контролю 
швидкості промивки.
Захист від переливання.

Високоякісна
промивка, без залишків

попередніх розчинів.
Залишковий об’єм: 

2 мкл/лунку
(знайдіть краще!).

Просте та гнучке
програмування 

кожного етапу промивки.
Автоматичне перемикання
між розчинами промивки:

до 3-х розчинів (опція).

Не потребує додаткового 
програмного забезпечення.

Програмування тривалості та
інтенсивності зтрушування планшет.
Опції:
Біомагнітна сепарація мікрочасток.
Вакуумна фільтрація: швидка та ефективна.
Автоматичний контроль рівня рідин.

Найкращій в світі промивач,
Ретельно відмиває все, ловкач!

А чи знаєте Ви, що у стандартному медичному закладі США все зроблено для 
максимального комфорту пацієнтів, багато що – для зручності лікарів і медсестер, 
і набагато менше – для задоволення власне адміністрації та керівництва.

Виробництво BioTek 
Instruments Inc. (США)



ІМУНОЛОГІЯ, ФОТОМЕТРІЯ

НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ ФОТОМЕТР
BioTek ELx808

А чи знаєте Ви, що у США спілкування медперсоналу із пацієнтами супер-
ввічливе, просто «зашкалює», ніяких злобних докторів Хаусів! Це зумовлено тим, 
що важливим компонентом клінічного іспиту лікарів є «співпереживання», яке 
фактично є стандартом медичного догляду.

Складні й рутинні протоколи
Він зробить Вам як «діти – в школу»!

Класний 8-канальний
фотометр для зчитування 
абсорбції (оптичної густини, OD).

Оптимально для ІФА та досліджень ферментів і клітин.
Використання: медичні, біотехнологічні, фармацевтичні, наукові 
(підрахунок клітин у культурі, проліферація, нейронауки), 
сільсько-господарські, харчові та інші дослідження.

Оригінальне програмне 
забезпечення в комплекті.

Читає будь-які
планшети та
окремі стрипи.

Моно- та біхроматичні 
вимірювання: по кінцевій 

точці, швидкі кінетичні, 
лінійне сканування тощо.

6 фильтрів: 
від 340 (УФ) до 900 нм.

Діапазон: 0..4 OD.

Швидкість 
зчитування: 

6..20 сек.
Вбудований 

шейкер-інкубатор: 
до +50 С (опція).

Спеціально для 
кінетичних протоколів:

більш стабільні умови 
реакції та відсутність 

ефекту краю (контроль 
температури 4-ZoneTM).

Виробництво BioTek 
Instruments Inc. (США)



ТОЧНІ ТА НАДІЙНІ ДОЗАТОРИ
HUMAPETTE

• дешеві стандартні та експертні високо-якісні моделі,
• одноканальні та 8-канальні,
• змінного та фіксованого об’єму,
• окремо та у складі комплектів з наконечниками.

Без сумніву, якість лабораторних досліджень залежить зокрема від точного дозування, 
яке сьогодні неможливо уявити без дозаторів.
Пропонуємо Вам оновлену лінійку дозаторів на будь-який смак, для будь-яких піпетувань:

Для майстрів піпетування
Пропонуються товари дозування!

А чи знаєте Ви, що з усіх численних факторів, що впливають на якість роботи 
дозатора, найважливішими є кваліфікація, професіоналізм і добрий настрій 
оператора :)

Виробництво Human GmbH,
Німеччина

HumaPette PREMIUM
одноканальні
Професійні автоматичні дозатори 
для високоточного піпетуванння
•  Ергономічний дізайн.
•  Змінного або фіксованого
    об’єму.
•  Повністю розбираються.
•  Повністю автоклавуються.

HumaPette 
SMART-Line
•  Одноканальні моделі
    спрощеної конструкції.
•  Змінного або фіксованого об’єму.
•  Надійні, точні, ергономічні,
   з легким натиском.
•  Можливість зекономити без 
    суттєвої втрати якості.
•  Частково автоклавуються.

HumaPette PREMIUM
8-канальні
Відмінна зброя для
усіх протоколів ІФА.
•  Ергономічний дізайн.
•  Об’єм 5-50 мкл.
•  Об’єм 30-300 мкл. 
•  Повністю розбираються.   
•  Повністю автоклавуються.

ДОЗУЮЧІ ПРИСТРОЇ



ЕКСПРЕС-ТЕСТИ: Ревматологія
•  HUMATEX CRP
Набір для якісного та напівкількісного визначення 
С-реактивного білку у нерозведеній сироватці методом 
аглютинації латексних часток.
•  HUMATEX RF
Набір для якісного та напівкількісного визначення 
ревматоідного фактору (РФ) у нерозведеній сироватці 
методом аглютинації латексних часток.
•  HUMATEX ASO
Набір для якісного та напівкількісного визначення до 
стрептолізину-О (АСО) у досліджуваній нерозведеній 
сиворотці методом аглютинації латексних часток, 
відповідно до стандарту ВООЗ.
•  HUMATEX SLE
Латексний тест для напівкількісного визначення 
антитіл до нативної ДНК, які є специфічною ознакою 
системного червоного вовчака (СКВ).

КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА КАЛІБРАТОРИ для:
•  БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
•  ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
•  ДОСЛІДЖЕНЬ ЗГОРТАЮЧОЇ СИСТЕМИ

РЕАГЕНТИ ДІАГНОСТИЧНІ для: 
•  БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
•  ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
•  ДОСЛІДЖЕНЬ ЗГОРТАЮЧОЇ СИСТЕМИ
•  ІМУНОФЕРМЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ІФА)
•  АНАЛІЗУ СЕЧІ
•  РЕВМАТОЛОГІЇ

Додатково презентую Вам
Інший вигідний товар!



• БІОХІМІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ
• ГЕМАТОЛОГІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ
• АНАЛІЗАТОРИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗГОРТАЮЧОЇ СИСТЕМИ
• АНАЛІЗАТОРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СЕЧІ
• АНАЛІЗАТОРИ ГАЗІВ КРОВІ, ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА КРИТИЧНИХ СТАНІВ
• ІМУНОЛОГІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ
• ДОЗАТОРИ
• РЕАГЕНТИ, ЕКСПРЕС-ТЕСТИ

ТОВ «ЛАБЛАЙФ» -
досвічена торгова компанія,
професійний постачальник 
сучасного аналітичного обладнання 
та діагностичних реагентів 
до медичних лабораторій України.

03680 м. Київ, вул. Ямська 72, офіс 204
тел.: (044) 500-22-40
факс: (044) 500-22-42
моб.: (067) 217-04-74
e-mail: zakaz.lablife@gmail.com
www.lablife.com.ua


