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Společnost Abbott oznámila, že získala 
označení CE pro své diagnostické systémy 
Alinity ci-series 
NOVÁ GENERACE HARMONIZOVANÝCH SYSTÉMŮ SPOLEČNĚ 
SE SPECIALIZOVANÝMI SLUŽBAMI ALINIQ, KTERÉ BYLY 
NEDÁVNO UVEDENY NA TRH, POSKYTUJE UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ 
DIAGNOSTICKÝCH SYSTÉMŮ UMOŽŇUJÍCÍ LABORATOŘÍM 
A NEMOCNICÍM DOSAHOVAT MĚŘITELNĚ LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ 
PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Řada alinity přináší přelomovou integraci v diagnostickém testování, 
která umožňuje řešit nejnaléhavější problémy ve vaší laboratoři
l	 Nové	 biochemické	 a	imunoanalytické	 technologie	 umožňují	 nákladově	 efektivní	 nárůst	 výkonu	

laboratoře	s	využitím	poloviny	podlahové	plochy	ve	srovnání	se	současnými	diagnostickými	systémy	
Abbott	

l	 Vylepšené	designové	prvky	pomáhají	předcházet	nákladným	chybám	v	laboratoři
l	 Software	 s	jednoduchým	 ovládáním	 společný	 pro	 všechny	 systémy	 Alinity	 umožňuje	 laboratořím	

zjednodušit	školení	a	organizaci	omezených	lidských	zdrojů
l	 Rozšiřitelná	konstrukce	systému	umožňuje	laboratořím	řešit	současné	i	budoucí	potřeby

odvětví	 nemůže	 nikdo	 konkurovat,“	 říká	 Brian	
Blaser,	 výkonný	 viceprezident,	 divize	 Diagnostics	
Products	 společnosti	 Abbott.	 „Společnost	 Abbott	
přináší	 zásadní	 inovaci	 diagnostického	 testování,	
která	 zlepšuje	 klinické	 rozhodování	 a	poskytuje	
vysoce	kvalitní	péči	pacientům.“
Díky	flexibilní	modulární	konstrukci	mohou	bio-
chemické	 systémy	 „Alinity	 c“	 a	imunoanalytické	
systémy	 „Alinity	 i“	 pracovat	 samostatně	 nebo	
jako	integrovaná	jednotka	Alinity	ci-series,	to	vše	
s	poloviční	prostorovou	náročností	ve	srovnání	se	
současnými	diagnostickými	systémy.	

ABBOTT	PARK,	Illinois,	10.	ledna	2017	-	společ-
nost	Abbott	dnes	oznámila,	že	její	přístroje	Alinity™	
ci-series	 pro	 biochemickou	 a	imunoanalytickou	
diagnostiku	získaly	označení	CE	a	budou	k	dispo-
zici	v	zemích	Evropské	unie	a	dalších	zemích,	které	
uznávají	označení	CE.	
Tato	inovativní	diagnostická	řešení	umožňují	labora-
tořím	zpracovat	více	testů	v	kratším	čase,	redukovat	
lidské	chyby	a	zvyšovat	produktivitu	testování.
„Lepší	 zdravotní	 péče	 začíná	 u	vysoce	 výkonné	
laboratoře.	Řada	Alinity	společnosti	Abbott	přináší	
přelomovou	 inovaci	 spočívající	 v	efektivnějším	
komplexním	řešení	pro	laboratoře,	kterému	v	daném	

„Alinity	ci	má	potenciál	
zásadním	způsobem	změnit	

naši	laboratoř.”
Mario	Plebani,	M.D.,		

Profesor	klinické	biochemie		
a	klinické	molekulární	biologie,		

School	of	medicine,		
university	of	Padova	-	Itálie
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„Systémy	Alinity	ci	mají	potenciál	zásadním	způso-
bem	změnit	naši	laboratoř,	neboť	jsou	navrženy	tak,	
aby	řešily	naše	aktuální	problémy,“	říká	Mario	Ple-
bani,	M.D.,	profesor	klinické	biochemie	a	klinické	
molekulární	biologie,	School	of	Medicine,	university	
of	Padova	-	Itálie.	„Neustále	roste	poptávka	po	tes-
tech	s	využitím	omezenějších	zdrojů.	Nové	systémy	
Alinity	mají	 snazší	obsluhu,	pomáhají	předcházet	
chybám	a	zvyšují	efektivitu	zaměstnanců.“
Kromě	vyšší	kapacity	s	využitím	menší	podlahové	
plochy	zachovávají	systémy	Alinity	ci-series	vysokou	
kvalitu	 stávajících	 systémů	 Abbott	 a	nabízí	 řadu	
nových	funkcí	vycházejících	z	připomínek	uživatelů.	
K	těmto	funkcím	patří:
l	 Vyšší	 kapacita	 pro	 vkládání	 vzorků	 a	testů	

a	oddělené	 okruhy	 pro	 provádění	 urgentních	
testů	 bez	 nutnosti	 přerušit	 proces	 zpracování	
v	laboratoři.

l	 Nepřetržitý	 přístup	 k	pracovním	 roztokům	
a	zásobám,	což	laboratořím	umožňuje	doplňo-
vat	roztoky	bez	přerušení	či	zastavení	přístrojů	
nebo	prodloužit	testovací	cykly.

l	 Lahvičky	s	pracovními	roztoky	mají	kódované	
uzávěry,	 které	 zajistí,	 aby	 byly	 do	 příslušné	
pozice	 v	analyzátoru	 vloženy	 pouze	 správné	
roztoky.

l	 Intuitivně	navržená	nabídka	a	uživatelsky	pří-
větivé	rozhraní	společné	pro	všechny	přístroje	
Alinity	zjednodušuje	školení	pracovníků	labo-
ratoře.

„Při	 navrhování	 systémů	 Alinity	 ci	 jsme	 strávili	
mnoho	času	s	našimi	zákazníky,	abychom	přinesli	
řešení	aktuálních	problémů,	včetně	vyššího	objemu	
testování,	 nedostatku	 zaměstnanců	 a	prostoru,	
a	komplexních,	časově	náročných	procesů	a	nástro-
jů,“	 říká	Dennis	Gilbert,	Ph.D.,	viceprezident	pro	
výzkum	 a	vývoj,	 divize	 Diagnostics	 společnosti	
Abbott.	 „Řada	 systémů	 Alinity	 zjednodušuje	 dia-
gnostické	 testování	 a	přináší	 výsledky,	 které	 zna-
menají	lepší	řešení	pro	pacienty.“
Společnost	 Abbott	 uvádí	 na	 trh	 biochemické	
a	imunoanalytické	 testy	 pro	 Alinity	 ci-series	
v	několika	 fázích.	 Všechny	 testy	 budou	 k	dispo-
zici	 do	 jednoho	 roku	 od	 uvedení	 analyzátorů	 na	
trh.*	 Pomocí	 biochemických	 testů	 je	 detekována	
přítomnost	různých	chemických	látek	v	krvi.	Tyto	
testy	 například	 zahrnují	 stanovení	 sodíku,	 draslí-
ku,	 glukózy	 a	vápníku.	 Imunoanalytické	 metody	

využívají	 stanovení	 protilátek	 nebo	 antigenů	 pro	
detekci	komplexních	molekul	a	poskytují	informace	
týkající	se	infekčních	onemocnění,	hladin	hormonů,	
srdečních	rizikových	faktorů,	tumorů,	onemocnění	
štítné	žlázy	a	terapeutických	léků.

O řadě Alinity
Řada	harmonizovaných	systémů	Alinity	společnosti	
Abbott	 znamená	 přelom	 v	diagnostice,	 protože	
využívá	více	diagnostických	platforem	a	zjednodu-
šuje	diagnostické	testování.
Systémy	Alinity	 jsou	navrženy	pro	větší	efektivitu	
-	 jsou	 schopny	 zpracovat	 více	 testů	 na	 menším	
prostoru,	vygenerovat	výsledky	testů	rychleji	a	mini-
malizovat	 lidskou	 chybu	 se	 zachováním	 vysoké	
kvality	výsledků.
Portfolio	Alinity	zahrnuje	biochemii,	imunoanalýzu,	
screening	krve	a	plazmy,	point	of	care,	hematologii	
a	molekulární	diagnostiku	společně	s	Abbott	AlinIQ	
-	 komplexní	 skupinou	 specializovaných	 služeb,	
která	jako	první	svého	druhu	kombinuje	poznatky	
z	procesní	analýzy	a	informatiky.	Alinity	umožňuje	
laboratořím	a	nemocnicím	řešit	jejich	nejnaléhavější	
problémy	a	nabízet	lepší	péči	o	pacienty	s	využitím	
omezenějších	zdrojů.	Více	informací	je	k	dispozici	
na	abbott.com/alinity.

O společnosti Abbott:
Společnost	 Abbott	 vám	 pomáhá	 prožít	 život	 co	
nejlépe	díky	kvalitní	péči	o	vaše	zdraví.	Již	více	než	
125	 let	 přinášíme	 světu	 nové	 produkty	 a	techno-
logie	v	oblasti	výživy,	diagnostiky,	zdravotnických	
prostředků	a	značkových	generických	léků.	74	000	
zaměstnanců	 společnosti	 Abbott	 pomáhá	 lidem	
ve	 více	 než	 150	 zemích	 světa	 žít	 nejen	 déle,	 ale	
i	kvalitněji,	 a	využít	 tak	 všech	 možností	 během	
svého	života.
Spojte	se	s	námi	na	www.abbott.com,	na	Facebooku	
www.facebook.com/Abbott	a	na	Twitteru	@Abbott-
News	a	@AbbottGlobal.
Abbott Media:
Jessica	Masuga,	+1	(224)	668-0650
Tracy	Sorrentino,	+1	(224)	668-0179
Abbott Financial:
Michael	Comilla,	+1	(224)	668-1872	

*Poznámka: Lokální dostupnost jednotlivých produk-
tů se může lišit v závislosti na geografické poloze.


