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1983’ten beri faaliyet gösteren grubumuzun en genç ve en
dinamik üyesi olan Dia Pro Tıbbi Ürünler San. ve Tic. A.Ş,
jel teknolojisine dayalı son jenerasyon İmmünohematoloj
Kit ve ekipmanları üretmek hedefiyle 2007’de kurulmuştur.
Bu amaca yönelik tasarlanmış tesisinin inşası 2007 yılında
başlamış ve 22 ayda tamamlanmıştır. 4500 m2 kapalı alan
üzerine kurulu olan fabrikamız, Class B & C temiz odaları
içeren üretim ve laboratuvar alanları, standartlara
uygun sıcaklık kontrollü depolar, bakım ve teknik servis
departmanları içermektedir.
Firmamız kurulduğu günden bu yana en yüksek üretim
standartlarını benimsemiş ve Sağlık Bakanlığı Tıbbi Tanı
Cihazları Yönetmeliği kurallarına göre MDD 98/79 / ATM
kapsamında ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2012 direktifleri
uyarınca üretimini geliştirerek CE belgesi almaya hak
kazanmıştır. 2012 yılında zorlu bir 5 yıllık Ar-Ge süreci
tamamlandıktan sonra, Across Gel® kart ve Across System®
ekipmanlarının lansmanı yapılmıştır. Türkiye’deki jel santrifüj
kart ve ekipmanlarının ilk üreticisi olan Dia Pro, bu alanda
dünyanın tanınmış şirketlerinden biri haline gelmiştir.
Dia Pro, Türkiye’de immünohematoloji ürünlerinin dünya
standartlarında bir üreticisi olmakla birlikte teknolojik
yenilikleri takip ederek konumunu korumaya kararlıdır.

• Jel Santrifügasyon Test Kartları • RBC Hücre Setleri • Yardımcı Solüsyonlar

Across Gel® Forward & Reverse ABO with Dvı-/Dvı+

Ref. No: 810201

50 Kart

Across Gel® Forward & Reverse ABO with Dvı-/Dvı+
Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile
doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

• Reverse Gruplandırma testini aynı kart üzerinde yer alan
N/A1 ile N/B mikrotüpleri kullanarak Eritrosit yüzeyinde
olmayan antijene karşı serum/plazmadaki karşıt antikorların,
Across RBC A1/B ürünleri ile birlikte tespitini,

Forward &Re
• A, B, AB mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli
antikor yapısı ile Forward gruplandırmada ABO ile ABO
varyasyonlarının tespitinde,

• Dvı- ve Dvı+ mikrotüplerinin içerisinde yer alan
özellikli antikor yapısı ile Rh (D) ile Zayıf D/Parsiyel D
antijenlerinin tespitini sağlayacaktır.
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Geniş test parametreleri

kolaylık ve zaman
kazandırır!

everse ABO

Across Gel® ABO Typing

Ref. No: 810208
Ref. No: 811208

50 Kart
10 Kart

Across Gel® ABO Typing
Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile
doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.
• A, B, AB ile Lectin A1, AntiH mikrotüpleri içerisinde yer
alan özellikli antikor yapısı ile Forward gruplandırmada
ABO ile ABO varyasyonlarının tespitinde,

• Reverse Gruplandırma testini aynı kart üzerinde yer
alan N/A1 ile N/B mikrotüpleri kullanarak Eritrosit
yüzeyinde olmayan antijene karşı serum/plazmadaki
karşıt antikorların, Across RBC A1/B ürünleri ile birlikte
tespitini sağlayacaktır.

ABO Typing
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Across Gel® Newborn

Ref. No: 810213
Ref. No: 811213

50 Kart
10 Kart

Across Gel®Newborn

Newborn
Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri
doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.
• A, B, AB mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli
antikor yapısı ile Forward gruplandırmada ABO ile ABO
varyasyonlarının tespitinde,

• Dvı- ve Dvı+ mikrotüplerinin içerisinde yer alan
özellikli antikor yapısı ile yenidoğanlarda Rh (D) ve
Zayıf D/Parsiyal D antijenlerinin tespiti ile Rh (D)
uyuşmazlıklarının tespitinde bir adım daha önde
olmanızı sağlar.

• Monospesifik IgG ve Polispesifik AHG mikrotüplerinin
içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile yenidoğanlara
gereken önemi veriyoruz.
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Yenidoğan erişkinin küçüğü değildir.

Onlara gerekli özeni göstermeliyiz.

Across Gel® Cross Match

Ref. No: 810217

50 Kart

Across Gel® Cross Match
Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile
doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

• Alıcının eritrositlerinde herhangi bir yıkımın
olmasını engellemek için eş zamanlı olarak alıcı ve
vericinin ABO/Rh (D) kan grubu kont ro l ü nü,

Cross Match

• Transfüze edilecek olan kan ürünlerinin kabul
edilen en uzun sürede canlılığını ve fonksiyonunu
sürdürmesini sağlamak amacı ile,

• Enzimli ve Coombs’lu ortamlarda major ve minor
cross match (tam kan için) veya major cross match ile
hastanın otoantikor testlerini (eritrosit süspansiyonu
için) “Tek kart” üzerinde yapmanıza olanak sağlar.
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Ar-Ge’mizi ihtiyaçlarınıza
göre şekillendiriyoruz.

Jel Santrifügasyon Test Kartları

Across Gel®
Forward & Reverse ABO with Dvı-/CDE
Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB
mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonların tespitinde,
Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan
N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır.
Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin yanı sıra
C ve E antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.
Ref. No: 810202

50 Kart

Across Gel®
Forward & Reverse ABO with Dvı+/CDE
Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB
mikrotüpleri ABO ve A B O varyasyonların tespitinde,
Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan
N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır.
Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D
antijenlerinin yanı sıra C ve E antijenlerinin varlığını
kontrol edebilir.
Ref. No: 810203

50 Kart

Across Gel®
Forward & Reverse ABO with Dvı-/Kell
Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB
mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonların tespitinde,
Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer
alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır.
Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin yanı sıra
Kell antijeninin varlığını kontrol edebilir.
Ref. No: 810204
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50 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları

Across Gel®
Forward & Reverse ABO with Dvı+/Kell
Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB
mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonların tespitinde,
Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan
N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır.
Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D
antijenlerinin yanı sıra Kell antijeninin varlığını kontrol
edebilir.
Ref. No: 810205

50 Kart

Across Gel®
Double ABO/Dvı+
Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B
mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonların tespitinde
sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında
Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijen l e ri n i n varlığını
kontrol edebilir. B ir kartta iki test çalışabilmeye
olanak sağlar.
Ref. No:v 810206

50 Kart

Across Gel®
Double ABO/DvıForward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B
mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonların tespitinde
sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D)
antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.
Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.
Ref. No: 810207
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50 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları

Across Gel®
Rh Phenotyping with Kell (K)
R h v e Ke l l s i s t e m i a n t i j e nlerini d et ay l ı o l arak
tiplendirebilen, kontrol mikrotüpü ile hatalı sonuçları
en aza indiren bu kart, sık transfüzyon uygulanan hastalara
en uygun kanı kolayca bulmanıza olanak sağlamaktadır.
Ref. No: 810209
Ref. No: 811209

50 Kart
10 Kart

Across Gel®
Rh Phenotyping
Rh sistemindeki C, c, E, e antijenlerinin tespitine olanak
sağlamaktadır.
Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.
Ref. No: 810210
Ref. No: 811210

50 Kart
10 Kart

Across Gel®
Anti-Dıvı+
İmmünizasyon riski yüksek olan Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D
antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.
Bir kartta dört test çalışabilmeye olanak sağlar.
Ref. No: 810211
Ref. No: 811211
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50 Kart
10 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları

Across Gel®
Anti-Kell
Rh (D) antijeninden sonra antikor oluşturma riski en
yüksek olan Kell antijenini tespit edebilmek için kullanılır.
Bir kartta dört test çalışabilmeye olanak sağlar.
Ref. No: 810212
Ref. No: 811212

50 Kart
10 Kart

Across Gel®
Anti-IgG
Direkt Coombs, indirekt Coombs, Antikor Tarama, Antikor
Tanımlama, Cross Match, Oto Kontrol, Zayıf D/Parsiyel D
ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirme testlerinde
ku llanılabilecek Monos pe s ifik IgG reaktifli o rtam
sağlanmaktadır.
Ref. No: 810214
Ref. No: 811214

50 Kart
10 Kart

Across Gel®
AHG ( IgG+C3d )
Direkt Coombs, indirekt Coombs, Antikor Tarama, Antikor
Tanımlama, Cross Match, Oto Kontrol, Zayıf D/Parsiyel D
ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirme testlerinde
kullanılabilecek Coombs reaktifli ortam sağlanmaktadır.
Ref. No: 810215
Ref. No: 811215
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50 Kart
10 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları

Across Gel®
Monospecific Direct Coombs (DAT)
Direkt Coombs testleri için Polispesifik AHG ile
Monospesifik IgG ve C3d reaktifli ortamlar sağlamaktadır.
Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.
Ref. No: 810216
Ref. No: 811216

50 Kart
10 Kart

Across Gel®
Neutral/Coombs
Serum/plazmada bulunan oto ve allo antikorların
Enzim ve Coombs yöntemleri ile tespit edilmesine
olanak sağlamaktadır.
Ref. No: 810218
Ref. No: 811218

50 Kart
10 Kart

Across Gel®
Neutral
Reverse gruplama, Enzimli ortamda Antikor Tarama ve
Tanımlama, Soğuk Aglutinin testi, isoaglutinin titresi ve
diğer sistem antijenlerinin tiplendirilmesi için
kullanılabilecek Nötral mikrotüplerini içermektedir.
Ref. No: 810219
Ref. No: 811219
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50 Kart
10 Kart

RBC Hücre Setleri

Across Gel®
RBC A1/B
Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglütininlerinin,
varlığı bilinen A1ve B kırmızı kan hücre reaktifleri kulanılır.
Ref. No: 820101

2 x 10 ml.

Across Gel®
RBC A1/A2/B/O
Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglütininlerinin,
varlığı bilinen A1,A2, B ve O kırmızı kan hücre reaktifleri
kulanılır.
Ref. No: 820102

4 x 10 ml.

Across Gel®
Cell Screen 2
Across Screen Cell 2 hücre seti, test edilecek serum
veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların
Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması için
kullanılır.
Ref. No: 820103
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2 x 10 ml.

RBC Hücre Setleri

Across Gel®
Cell Screen 2P
Across Screen Cell 2P hücre seti, test edilecek serum veya
plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların
Enzim’ li ortamda taranması için kullanılır.
Ref. No: 820104

2 x 10 ml.

Across Gel®
Screen Cell 3
Across Screen Cell 3 hücre seti, test edilecek serum veya
plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların
Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması için kullanılır.
Ref. No: 820111

3 x 10 ml.

Across Gel®
Screen Cell 3P
Across Screen Cell 3P hücre seti, test edilecek serum veya
plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların
Enzim’ li ortamda taranması için kullanılır.
Ref. No: 820112
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3 x 10 ml.

RBC Hücre Setleri

Across Gel®
Cell Screen 4
Across Screen Cell 4 hücre seti, test edilecek serum
veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların
Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması için
kullanılır.
Ref. No: 820105

4 x 10 ml.

Across Gel®
Cell Screen 4P
Across Screen Cell 4P hücre seti, test edilecek serum
veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların
Enzim’ li ortamda taranması için kullanılır.
Ref. No: 820106

4 x 10 ml.

Across Gel®
Identi Cell
Across Identi Cell hücre seti, test edilecek serum veya
plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların
Anti-insan globulinli (AHG) ortamda tanımlanması için
kullanılır.
Ref. No: 820107
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11 x 5 ml.

RBC Hücre Setleri
Across Gel®
Identi Cell P
Across Identi Cell P hücre seti, test edilecek serum veya plazmada
klinik olarak önemli olabilecek antikorların Enzim’ li ortamda
tanımlanması için kullanılır.
Ref. No: 820108

11 x 5 ml.

Across Gel®
RBC Coombs Control
Across RBC Coombs Control, içersinde anti-D ile sensitize
edilmiş kırmızı kan hücreleri ile Coomb s testlerinin
kontrolü için kullanılır.
Ref. No: 820109

1 x 10 ml.

Across Gel®
Quality Control
ABO / Rh (D) gruplandırması, Rh fenotipi ve K antijeninin
saptanması ve düzensiz antikorların taranması ile kapsamlı
kalite kontrolünde kullanılır.

İç kontroller, yerel ve ulusal kurallara uygun olarak düzenli
aralıklarla yapılmalıdır. Beklenen test sonuçları elde
edildiğinde, test prosedürleri doğru bir şekilde uygulanıyor,
reaktif ve ekipmanlar doğru sonuç veriyor demektir. Eğer
beklenmeyen sonuçlar gözlenirse, hasta test sonuçları vermeyi
durdurup, hatalı sonucun kaynağını tespit edebilirsiniz.
Ref. No: 820110
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4 x 4 ml.

Yardımcı Solüsyonlar

Across Gel®
LISS
Across LISS solüsyonu, Across Gel kartlarından
kullanılacak olan e rit ros it s ü s pan s i y o n l arı n ı n
hazırlanmasında kullanılır.
Ref. No: 830100
Ref. No: 830500

100 ml.
500 ml.

Across Gel®
Bromeline
Across Bromelin solüsyonu, Across Gel Kartlarında
Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların
taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk
(Cross-Match) testleri için kullanılır.
Ref. No: 830400
Ref. No: 830200
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25 ml.
100 ml.

Yardımcı Solüsyonlar

Across Gel®
Wash A, B, 0
“In vitro” diagnostik cihazlarının iç yıkaması için kullanılır.

Ref. No: 830600
Ref. No: 830700
Ref. No: 830800

Wash A 500 ml.
Wash B 500 ml.
Wash O 500 ml.

Across Gel®
Papaine
Across Papaine solüsyonu, Across Gel Kartlarında
Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların
taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk
(Cross-Match) testleri için kullanılır.

Ref. No: 830300
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10 ml.

• Manuel Sistem • Otomatik Sistem

Manuel Sistem

Across System®
Pipette
• Tek çekimle 50 x 8, 25 x16 10 x 40 mikrolitre kapasitesi ile
pipetleme
• Kullanılan pipet ucu sayesinde t est tüplerinin tabanına
kolay ulaşım
• Tek kullanımlık pipet uçları hızlı ve güvenli bir şekilde
çıkartılabilinir
• Ergonomik tasarım ile sağ - sol elle kullanıma uygundur
Ref. No: 900120

Across System®
Dispenser
• Hızlı ve güvenilir kullanım
• 100 ml ve 500 ml şişeler ile kullanabilme
Ref. No: 900130

Across System®
Workstation
•
•
•
•
•
•
•

12/18/24 adet Across Gel® kart kapasiteli
Bir adet 100 ml Across LISS alanı
Bir adet 500 ml Across LISS alanı
Bir adet 25 ml Across Bromelin alanı
Sekiz adet RBC şişe alanı
36/54/72 adet süspansiyon hazırlama tüp alanı
Sağ ve Sol el ile çalışmaya uygun hareketli yükleme

Ref. No: 900140
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Manuel Sistem

Across System®
Card Centrifuge

• 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
• Across Gel® kartlar için optimize edilmiş hız ve süre
ayarlıdır.
• Dengesiz yükleme, elektrik kesintisi veya işlem
süresinin bitmesi durumunda görsel ve sesli uyarı
verebilmektedir.
• Dijital ekranda kalan işlem süresi ve santrifüj hızı
gösterebilmektedir.
• Çıkartılabilir ve değiştirilebilir rotor ve kart yuvaları
Ref. No: 900100

Across System®
Card Incubator
• 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
• Across System® Card Incubator sahip olduğu
12 adet Across Gel® kart kapasiteli 2 ayrı blok
birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir.
• Across Gel® kartları için önceden ayarlanmış 37 ºC
sıcaklık derece ve 15 dakikaya ayarlıdır. istenilmesi
durumunda sıcaklık ve süre değiştirilebilinir.
• İki ayrı blok için tasarlanmış olan dijital ekran
üzerinde kalan işlem süresini ve sıcaklık
değerlerini göstermektedir.
• Elektrik kesintisi veya işlem süresinin bitmesi
durumunda görsel ve sesli uyarı verebilmektedir.
Ref. No: 900110
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Across System® Kart Okuyucu

Ref. No: 900160

Genel Özellikler
• Across System® Card Reader, otomatik olarak
gerçekleştirdiği Across Gel® kart / test değerlendirmesi
istenilmesi durumunda DOKUNMATİK EKRANI ile
kullanıcı müdahalesine izin vermektedir.

• Across System® Card Reader özel işletim sistemi ile
benzersiz kompakt tasarıma sahip olup en küçük
alanlarda kendine yer bulabilmektedir.
• Across System® Card Reader sahip olduğu yazılım
sayesinde; Across Gel® kartlarının barkodlarından
kart ve test türünü algılayarak yorumlamayı
otomatik olarak kullanıcı müdahalesi olmadan
gerçekleştirebilmektedir. Across System®
Card Reader sahip olduğu CCD kamera sayesinde
Across Gel® kartlarının orjinal görüntüsü üzerinden
mikro t ü p l e r içerisindeki aglütinasyonları
algılayabilmektedir.

Card Read
• Across System® Card Read e r ’ ı otomasyon
sistemlerine çift yönlü olarak bağlayabilirsiniz.
İstemeniz durumunda test sonuçlarınız ile birlikte
Across Gel® kart görüntüsü de otomasyon sistemine
aktarabilirsiniz.
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Hızlı Ve Kolay Yönetim
• Tek tık ile otomasyona veri gönderimi.
• Üstün arşivleme yeteneği ile tüm çalışmalarınız
güvenli bir şekilde saklamaktadır. Belirlenen tarih
içerisinde hasta / hastaların bir veya birden fazla
test sonuçuna ulaşılabilinir.

der

• Test sonuçlarını istenilirse Across Gel® Kart
görüntüsü ile alınabileceği gibi sadece rapor
formatında da alınabilir.
• Across System® Card Reader sahip olduğu çoklu
dil tercihi ile sizlere en iyi hizmeti sunmaktadır.
Bu hizmete bir tık ile ulaşabilirsiniz.
• Uzaktan erişim özelliğine sahiptir.

- 31 -

Across
Auto System

octo-m
•
•
•
•

KAPASİTE
200 adet Across Gel® kart yükleme alanı
6 x 16 numune yükleme alanı
12 RBC yükleme alanı
4 adet 100 Ml Across LISS ve/veya Bromelin alanı

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Sahip olduğu bağımsız 2 (iki) adet prob ile
aynı anda iki testin birlikte çalışmasına olanak
sağlamaktadır.
• Across Auto System octo-m cihazı test
prosedür işlemlerinin tüm basamaklarını
Walk-Away olarak gerçekleştirebilmektedir.
• Across Auto System octo-m cihazı tasarımı
sayesinde çalışma esnasında testlerin
durdurulmasına gereksinim olmadan sürekli
yükleme özelliğine sahiptir.

•
•
•
•

3 ad e t 9 6 çukurlu dilüsy o n p la k a la n ı
24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör
24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj
Atık kabı

• Random Access çalışabilme özeliği ile farklı
testleri aynı anda yüklemenize olanak verir.
• 24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör
ve 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj
bölümlerinin sahip olduğu sezgisel yazılım ile
testlerinizin en kısa sürede sonuçlanmasını
sağlayacaktır.
• Opsiyonel RBC soğutma bloğu ile hücreleriniz
daha uzun süre stabil kalmasını sağlayacaktır.
• 98/79 / EC numaralı IVD direktifi uyarınca CE uyumlu
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SERVİS DESTEĞİ
Ulusal ya da uluslararası satış
sonrası yüksek kaliteli hizmet
ve destek için, Dia Pro ya da
yetkili distribütör ile doğrudan
irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Ref. No: 900200
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Kullanıcı
dostu

octo-m
• Sahip olduğu kart okuyucusu ile çalışmış
olan testlerin orijinal renkli görüntüleri
üzerinden sonuçlarını otomatik olarak
değerlendirmektedir.
• Çift yönlü otomasyon bağlantısı ile
hataların oluşmasına izin vermemektedir.
• Öncelikli numune/numunelere farklı
bir açıdan bakarak Acil Numune ve
Stat Numune giriş özelliği ile farklılık
yaratmaktadır.
• Sisteme erişim parola denetimi ile
yapılmakta olup, test sonucunda ikinci kez
yapılan değişikliklerde, değişikliği sağlayan
ID ve işlemin yapıldığı tarih ve zaman
dilimlerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

• Gerçek zamanlı olarak yüklü olan testlerin
durumu ve kalan süreleri hakkında gerekli
bilgileri sunmaktadır.
• Geniş test paneline sahip olması yanında
istenilen yeni test panellerine hızlı cevap
verebilmektedir.
• Refleks Test özelliği ile Zayıf D/ Parsiye D,
Lectin A1-Anti H, Anitkor Titrasyon v.b.
testleri otomatik olarak çalışabilmektedir.
• İstenilen tarihler içerisinde tek veya
çoklu test türlerine göre sayısal rapor
verebilmektedir.
• Uzaktan erişim öze l l i ğine sahiptir.
• Kullanılmakta olunan ülkenin dilinde
çalışabilme özelliğine sahiptir.
• Saatte ortalama 360 test hızına sahibtir.
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TEST YÖNTEMLERİ
• Forward Gruplandırma
• Forward & Reverse Gruplandırma
• Reverse Gruplandırma
• Rh ve Rh alt Gruplandırma
• Direkt Coombs
• Cross Match
• Antikor Tarama
• Antikor Tanımlama
• Antikor Titrasyon
• Zayıf D / Parsiyel D
• Minör Antijen Testleri
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REAKSİYON DEĞERLENDİRME TABLOSU

A1

ABO /Rh
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İHTİYACINIZ İMMUNOHEMATOLOJİ İSE YANINIZDAYIZ
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Notlar

- 38 -

- 39 -

Merkez / Head Office
Fabrika / Factory

Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: diapro@diapro.com.tr
İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: diapro@diapro.com.tr

w w w.diapro.com.tr

