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 � Следење на тераписки  
одговор на аспирин

 � Детектира блокада на Р2 
Y12-рецептор кај пациенти 
на терапија со антагонисти 
на Р2Y12-рецептори (пр.
Clopidogrel)

 � Овозможува одлична 
сензитивност за вродени 
тромбоцитни дисфункции, како 
von Willebrand-ова болест и 
Glanzmann тромбастенија

 � Исти референтни вредности 
за возрасни и педијатриски 
примероци

 � Предоперативен скрининг 
резултат за само 4-8 минути

 � Едноставен процес од 3 чекори, 
кој бара минималнa рачна 
работа

 � Резултати од само 800 
микролитри примерок крв

Уникатната технологија на 
Innovance® PFA 200 системот 
врши симулација на повреда 
на крвен сад и тромбоцитна 
адхезија и агрегација, во ин 
витро хемодинамски услови, 
обезбедувајќи едноставна 
и брза детекција на 
нарушувања на функцијата 
на тромбоцитите, како и 
следење на третманот со 
антиагрегациона терапија.

Клучни придобивки од  
Innovance® PFA 200 system

Во нормалниот процес на коагулација, при лезија на крвен сад, се активираат тром-
боцитите. Овие тромбоцити адхерираат на колагенските нишки кои се експонирани од 
оштетеното ткиво – процес кој е посредуван од von Willebrand фактор протеинот. По 
активација на тромбоцитите, тие почнуваат да регрутираат и други тромбоцити, за да 
формираат оклузивен чеп. Овој процес на агрегација е посредуван од фибриноген и по-
себно, во услови на хемодинамски „high-shear stress” сили, oд von Willebrand фактор. 

Дефицитарни нивоа на VWF можат да бидат поврзани со прекумерно создавање 
модринки, крварења и менорагија кај жени. Всушност, von Willebrand-овата болест е 
најпревалентно нарушување на крварење, кое зафаќа околу 1% од популацијата. Зна-
чаен ризик за крварење исто така постои и кај антитромбоцитна терапија, како типич-
ната комбинација на COX-1 инхибитор и блокатор на ADP-рецептор, која се употребу-
ва кај многу кардиоваскуларни пациенти, за намалување на ризикот од тромбоза.
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Го одредува статусот на 
тромбоцитите кај пациенти кои 
примаат аспирин, со цел да 
се детектираат оние пациенти 
кои не реагираат соодветно да 
дадената терапија.

За пациентите на аспирин

 � Студиите сугерираат дека 
постои значаен број на пациенти 
кои не реагираат на дадената 
терапија со аспирин (5-60%) 
или перзистентно висока 
реактивност кај оние со терапија 
со аспирин. Ова може да биде 
индикативно за зголемен 
ризик од тромбоза и покрај 
секојдневниот внес на аспирин.

 � Одлична проценка на одговор 
на пациентот кон аспирин,  
како и антитромбоцитниот 
ефект на самиот лек.1

Следење на антиагрегациона терапија 
со ацетил-салицилна киселина

 � Тестот покажува 95% 
сензитивност кај индивидуи 
со нормална тромбоцитна 
функција по внес на единечна 
325мг таблета аспирин

 � Додека другите анализатори 
ја мерат само инхибицијата 
на тромбоцитната агрегација, 
Innovance® PFA-200 системот ја 
мери способноста на аспиринот 
да превенира формација на 
тромбоцитен чеп.

Интерпретација на резултати

ЗДРАВ ПАЦИЕНТ ПАЦИЕНТ НА АСПИРИН

COL/EPI тест Нормално CT Пролонгирано

COL/ADP тест Нормално CT Нормално

* CT (closure time-време на затворање)
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Лесна и доверлива детекција на блокада  
на антагонисти на P2Y12 рецептори

Innovance® PFA P2Y тестот ја детектира 
блокадата на P2Y12 рецепторите, кај 
пациенти кои се на терапија со антагонисти 
на P2Y12 рецептори, мерејќи ја  
ADP-индуцираната адхезија и агрегација  
на тромбоцитите.

За пациентите на терапија со  
антагонисти на P2Y12 рецептори 
(Clopidogrel, Prasugrel и др.) 

Одговорот кон антитромбоцитната терапија 
варира од еден пациент до друг. Како и да 
е, експертите се согласуваат дека ризикот 
од крварење е зголемен кај пациенти 
третирани со антагонисти на P2Y12 
рецептори (на пр. Клопидогрел).

Освен тоа, зголемената фреквенција со која 
антитромбоцитните лекови се употребуваат 
за да се превенира тромбозата кај хируршки 
пациенти со кардиоваскуларни заболувања, 
го зголемува ризикот од постоперативни 
крварења.

Доверба во референтна вредност

 � За разлика од другите тестови за 
инхибитори на блокада на P2Y12 
рецептори, Innovance® PFA P2Y тестот 
обезбедува универзална гранична 
вредност и инструкции за лесна 
интерпретација на резултатот

 � Најбрзо време до резултат  
– помалку од 2 минути

 � Референтните вредности се валидни за 
примероци во 3.2% и 3.8% пуфериран 
натриум цитрат

 � На резултатите не влијае ингестија на 
стандардна доза 300 мг аспирин

Флексибилност во тестирање на 
тромбоцитна функција

 � Дава одговор во форма „сѐ-или-ништо”, 
и при ниски нивоа на блокада на 
рецепторите

 � Резултатите се компарабилни со 
оние направени со ADP-индуцирана 
агрегометрија

 � Одлична специфичност од 98% во 3.2% 
цитратен примерок

 � Ефективен за употреба кај здрави лица и 
кардиоваскуларни болни

Предности во однос на Whole Blood 
Aggregometry (WBA)10 µM ADP

 � Јасно разликување меѓу позитивни и 
негативни резултати

 � Помалку лажно позитивни резултати 
(висока специфичност)

 � Јасно одвојување на „responders”  
од „non-responders”, базирано на 
претходно дефинирана и валидирана 
референтна вредност

Следење на антиагрегациона терапија со антагонисти  
на P2Y12 рецептори (Clopidogrel, Prasugrel и др.)

Интерпретација на резултат

Пациенти под терапија со 
антагонисти на P2Y12 рецептори – 
добар одговор

Пациенти под терапија со 
антагонисти на P2Y12 рецептори - 
не се забележува ефект

PFA P2Y тест ≥ 106 s  ≤ 106 s
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Ефективна предоперативна 
евалуација на ризик од крварење

 � Одредени скрининг тестови 
не успеваат да детектираат 
благи нарушувања кои може да 
предизвикаат крварење 13, 14

 � PFA системот, може доверливо да 
ги идентификува пациентите со 
ризик од крварење поради нарушена 
тромбоцитна функција.13

 � Со PFA системот, најголем број на 
пациенти со пролонгирано време 
на затворање на Collagen/ADP 
тест кертриџот, манифестираат 
абнормалности во примарната 
хемостаза, кои може да ги доведат до 
ризик за време на хируршки зафат.8

Предоперативен скрининг на ризик од крварења

Предоперативна детекција  
на пациенти со нарушена  
примарна хемостаза

 � Collagen/Epi и Collagen/ADP 
тест кертриџот овозможуваат 
идентификација на пациенти со 
периоперативен ризик од крварење 15

 � Во клиничка студија кај 5649 пациенти, 
кои имале пополнето анкетен прашал-
ник за историја на крварења, нарушена 
хемостаза била идентификувана со PFA 
системот кај 256 пациенти. Од овие, 250 
или 97.7% биле идентификувани со PFA 
Collagen/Epi тест кертриџ.

 � Сензитивноста на PFA Collagen/Epi тес-
тот била највисока (90,8%) во споредба 
со другите тестови за хемостаза15

Ефективен мониторинг на  
предхируршка терапија

 � PFA Collagen/Epi тест кертриџот 
обезбедува ефективна проценка 
на предхируршка терапија со 
Дезмопресин (DDAVP)16

 � Неколку клинички студии сугерираат 
дека PFA времето на затворање (CT), 
со двата типа кертриџи, станува 
значително пократко по инфузија на 
DDAVP17

 � Пократко време на затворање 
(CT) e индикативно за подобрена 
тромбоцитна функција и може 
да укажува на подобрување на 
симптомите на крварење и потребите 
за трансфузија17
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За пациенти со von Willebrand 
- ова болест (VWD)

 � Сензитивен за квантитативен и 
квалитативен тип на von Willebrand 
- ова болест

 � Доволно сензитивен да детектира 
благи случаи на von Willebrand-
ова болест3, кои може тешко да се 
идентификуваат, бидејќи кај овие 
пациенти, времето на крварење често 
е во нормални граници 4,5

 � Прецизно ги детектира VWF-зависните 
тромбоцитни дисфункции, под услови 
на специфични хемодинамски сили, кај 
возрасни и деца 6-8

 � Нема потреба од посебни 
педијатриски референтни вредности

 � Кај деца, употребата на PFA Collagen/
EPI кертриџот покажал 100% 
сензитивност и 97% специфичност, 
за детекција на квалитативни 
тромбоцитни абнормалности.10

Сензитивен за VWD кај голем  
број жени со менорагија

 � Студиите покажуваат преваленца од 
VWD кај дури 15% од пациентките 
со менорагија, чест презентирачки 
симптом кај жени со Тип 1 VWD11

 � PFA системите се едноставен и 
практичен пристап за детекција на 
можна VWD и други пореметувања во 
крварењa кај жени со менорагија, кои 
може да му помогнат на гинекологот 
да одлучи кај кои пациенти е потребна 
понатамошна евалуација и следење12

Открива пациенти со von Willebrand-ова болест, 
дури и најчестиот тип 1

PFA Collagen/ 
Epi Test  
cartridge

PFA Collagen/ 
ADP Test  
cartridge

 Здрав пациент Нормално CT Нормално CT 

Аспирин  пролонгирано нормално

Von Willebrand 
-ова болест  пролонгирано пролонгирано

Glanzmann 
тромбастенија  пролонгирано пролонгирано

* CT (closure time-време на затворање)



7

Едноставен процес на работа

Безбеден и едноставен за употреба

 � Едноставен за работа со еднократно 
пипетирање примерок

 � Потребна е само 800µL цитратна полна крв 

 � Moже да се користи кој било тип на епрувета 

 � Сите тестови може да се направат од еден 
примерок

 � Целиот биолошки материјал останува внатре 
во кертриџот.Ова го минимизира контактот на 
операторот со крв за зголемена безбедност и 
намалување на контаминација на инструментот

 � Примероците крв се стабилни до 4 часа по 
венепункција,18

Заштеда на време и средства

 � Целосно автоматизираниот INNOVANCE 
PFA 200, дава резултати за 4-8 минути и го 
минимизира времето за работа на операторот 7, 

15, 21

 � Готови реагенси, спремни за употреба
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Флексибилна програма  
за контрола на квалитет 

 � Вградена програма за 
контрола на квалитет 

 � Меморирање на лот-
специфична контрола 
на квалитет овозможува 
квалитет и интегритет на 
резултатите

Лесен пристап до секоја  
информација преку  
LCD екран на допир

 � Лесно достапни податоци
 � Идентификација и преглед  

на јасни пораки за статус  
на примерок

Вграден принтер за брз  
пристап до резултати

 � Вклучува калкулација на 
средна вредност и CV% за 
дупликат тестирања

Бар-код скенер, 
за брз внес и 
идентификација  
на пациенти

Визуелна 
идентификација на 
ниво на течност во 
системот

Можност за  
поврзување  
во ЛИС систем

УСБ пристап до  
меморираните податоци

 � Лесно преземање на резултатите 
како PDF документи

 � Експорт на податоци за 
понатамошна употреба

Лесно ракување при поставување  
и замена на кертриџи

 � Тестирање во дупликат со единствен 
кертриџ за еднократна употреба

 � Автоматска идентификација  
на кертриџ

 � Резултати за 4-8 минути
 � Реагенси стабилни до 18 месеци

Innovance® PFA 200
прецизен и доверлив систем
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