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Testování analyzáto-
ru ABL 90 Flex

I. Hupáková, M. Hrachová,  
L. Rubášová, M. Konopásková

Analyzátor ABL 90 FLEX fy Radiometer je auto-
matický analyzátor nejnovější generace s řadou 
unikátních patentovaných řešení, které přispívají 
k jednoduché obsluze a minimální údržbě. Jedná se 
o kazetový analyzátor, který slouží pro přímé měření 
pH a krevních plynů, elektrolytů (Na+, K+, Cl¯ 
a Ca2+), glukózy a laktátu. Přístroj má zabudovaný 
minimalizovaný oximetr, umožňující stanovení 
nejen saturace hemoglobinu kyslíkem, celkového 
hemoglobinu a jednotlivých dyshemoglobinů, ale 
i stanovení novorozeneckého bilirubinu. Dále je 
možné získat množství matematicky odvozených 
parametrů. Vzhledem ke své konstrukci a rozmě-
rům (29 x 25 x 45 cm) se nabízí jeho umístění jako 
POCT analyzátor. 
Velkou předností analyzátoru je rychlost odezvy 
výsledku a malý objem materiálu – po nasátí vzorku 
je výsledek znám za 35 sekund a objem nasávané 
krve činí 65 µl. Analyzovaný vzorek je možné ode-
brat jak do stříkačky, tak i do kapiláry. Při měření 
krve odebrané do kapilár se doporučuje používat 
zachycovače sraženin (dodává firma), zabraňující 
vniknutí případných sraženin do úzkých cest ana-
lyzátoru. Přístroj je vybaven dotykovou obrazovkou 
a jeho obsluha je velice jednoduchá, přičemž jak při 
měření vzorků, tak i při výměně spotřebního ma-
teriálu obrazovka intuitivně navádí. V přední části 
je umístěno zařízení pro automatické promíchání 
stříkaček před měřením. 
Spotřební materiál představují dvě kazety. Jednak 
je to kazeta s měřicími senzory a kazeta s roztoky. 
Senzorová kazeta je dostupná v různých konfigura-
cích měřených parametrů a pro různý počet vzorků 
měřených za měsíc. V současné době jsou k dispozici 
kazety pro 300, 600 a 900 vzorků. V průběhu letoš-
ního roku bude dostupná i kazeta pro 100 vzorků, 
určená pro malá pracoviště. Při měření se uplatňují 
čtyři měřicí principy:
1.  potenciometrie - pH, pCO2, Na+, K+, Cl¯, Ca2

+,
2.  amperometrie - glukóza, laktát
3.  spektrofotometrie - tHb, jednotlivé dyshemo-

globiny, bilirubin
4.  Měření kyslíku je založeno na schopnosti kyslíku 

redukovat intenzitu fosforescenčního záření. 
Obsah kyslíku je poté vypočítán ze Stern-Vol-
merovy rovnice.

Kazeta s roztoky obsahuje roztoky na 600 úkonů (tj. 
testy, automatické kalibrace, automatické měření 
kontrol). Její životnost po instalaci do přístroje je 
maximálně 30 dnů nebo do vyčerpání roztoků. 
Veškerý odpad je shromažďován ve vyhrazeném 
prostoru této kazety a po vyjmutí z přístroje je nutné 
kazetu likvidovat jako infekční materiál. Počet zbý-
vajících analýz obou kazet je přehledně zobrazován 
na hlavní obrazovce analyzátoru. 
Kalibrace senzorů je prováděna automaticky v da-
ných intervalech nebo v případě potřeby je možné 
ji kdykoliv vyvolat manuálně. Prvních 24 hodin po 
výměně senzorové kazety je snížena platnost kali-
brace u glukózy a laktátu. V tomto případě může při 
měření vzorků dojít k prodloužení času odezvy až 
na tři minuty. Doba platnosti kalibrace se postupně 
prodlužuje až na konstantní 4 hodiny. Kalibrace 
celkového hemoglobinu se provádí manuálně 1x za 
3 měsíce na standardní roztok dodávaný firmou. 
Přístroj je vybaven systémem automatického měření 
kontrol jakosti. Kontrolní roztoky jsou součástí 
kazety s roztoky a jsou k dispozici na 3 různých 
koncentračních hladinách jednotlivých měřených 
parametrů. Typ měřené kontroly a interval měření je 
možné nastavit dle zvyklostí uživatele nebo ponechat 
nastavení výrobce – 8 hodinový interval, takže za 
24 hodin jsou proměřeny všechny 3 hladiny kon-
trol. Referenční hodnoty kontrol jsou automaticky 
načteny čtečkou při instalaci každé nové kazety 
s roztoky. Rovněž je možné provádět i manuální 
měření kontrolních roztoků ze skleněných ampulí. 
V určitých časových intervalech je automaticky 
prováděna elektronická kontrola celého systému 
a výsledky těchto kontrol jsou zaznamenávány 
a případné nesrovnatelnosti jsou nahlášeny uživateli. 
Přístroj je vybaven softwarem umožňující dálkovou 
správu nejen v rámci nemocnice, ale i se servisním 
střediskem, což umožňuje rychlé řešení nežádoucích 
problémů. 
Cílem naší práce bylo otestovat tento analyzátor ve 
srovnání s analyzátorem ABL 835 FLEX téže firmy 
a ve srovnání s POCT analyzátorem GEM Premier 
3000 firmy IL. Testování bylo realizováno na 207 
vzorcích krve odebrané do stříkaček PICO (Radio-
meter) na kardiochirurgické JIP, kde je k dispozici 
POCT analyzátor GEM Premier 3000, analýzu zde 
prováděli pracovníci JIP. Bezprostředně poté byly 
vzorky krve změřeny laborantkou na ÚKBH na 
obou analyzátorech firmy Radiometer. Získané 
výsledky byly zpracovány metodou lineární regre-
se. Korelační koeficienty vyplývající z porovnání 
obou analyzátorů ABL jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
Výsledky porovnání přístrojů ABL 90 Flex a GEM 
Premier 3000 jsou uvedeny na jednotlivých grafech. 
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Po celou dobu testování přístroje byla prováděna 
automatická interní kontrola kvality a to v intervalu 
8 hodin. Statistické vyhodnocení IKK je velice pří-

znivé, nejvyšší CV se projevil u kyslíku (8,85 % na 
průměrné hodnotě kontroly 1,29 kPa), ostatní CV se 
u jednotlivých parametrů pohybují do 3,2 %. 

Tab. č. 1 Přehled získaných korelačních koeficientů při vzájemném testování obou přístrojů  
fy Radiometer

ABL 90 Flex/ABL 835 Flex
Parametr pH pCO2 pO2 Na+ K+ Ca++ Cl- Gluk Lakt tHb
Korelační 
koeficient 0,9939 0,9957 0,9995 0,9865 0,9928 0,9929 0,9877 0,9973 0,9949 0,9941

Grafické zpracování výsledků získaných na přístrojích ABL 90 Flex a GEM Premier 3000

Výsledky testování pH

Výsledky testování pCO2 (kPa)
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Výsledky testování Na+ (mmol/l)
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Výsledky testování K+ (mmol/l)

Výsledky testování Ca2
+ (mmol/l)
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Výsledky testování laktátu (mmol/l)

Diskuze
Analyzátor ABL 90 FLEX se vyznačuje malými roz-
měry, a proto nebyl problém s jeho umístěním v la-
boratoři. Rovněž zprovoznění servisním technikem 
a zaučení obsluhy proběhlo bezproblémově a velmi 
rychle. Během testování byla jedenkrát měněna 
kazeta s roztoky, což proběhlo bez problémů a analy-
zátor byl ihned po automatické kalibraci a proměření 
kontrol opět v provozu. Celý proces netrval déle 
než 10 minut. Výměna senzorové kazety je rovněž 

jednoduchá, pouze prvních 24 hodin po výměně 
je snížena platnost kalibrace u glukózy a laktátu. 
Během této doby platnost kalibrace obou parametrů 
postupně narůstá až na konstantní 4 hodiny. Jednot-
livé vzorky je možné měřit, ale výsledek můžeme 
obdržet až za 3 minuty v závislosti jak dlouhá doba 
uplynula od poslední kalibrace. Tříminutová odezva 
je v případě, že bezprostředně po odměření vzorku 
následuje kalibrace senzorů. Analyzátor vyžaduje 
minimální údržbu, a to pouze občasné vyčištění 
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vstupního modulu, kterým dochází k nasávání krve 
jak ze stříkačky, tak z kapiláry. Modul lze jednoduše 
vyjmout a vyčistit nebo vyměnit za nový. Porovnání 
výsledků na vzorcích krve prokázalo velmi dobrou 
shodu a nevýznamné rozdíly (vysoké korelační 
koeficienty). Vzhledem k tomu, že analyzátor GEM 
Premier 3000 nemá zabudován senzor pro měření 
chloridů, jsou chloridy korelovány pouze navzájem 
u obou analyzátorů ABL. Pozastavení zasluhují 
naměřené hodnoty a hlavně korelační koeficienty 
celkového hemoglobinu. Hodnoty získané z obou 
analyzátorů fy Radiometer vykazují velmi dobrou 
shodu. Obě tato měření prováděly laborantky 
ÚKBH. Podstatně horší je korelace výsledků mezi 
ABL 90 FLEX a Gem Premier 3000 – korelační 
koeficient r = 0,7400. Po bližším zkoumání bylo 
zjištěno, že důvodem není odlišný princip měření 
hemoglobinu u obou přístrojů, ale hlavní problém 
spočívá v nedostatečném promíchání vzorku před 
měřením personálem kardiochirurgie. Z tohoto dů-
vodu vidíme velký přínos zabudovaného míchacího 

zařízení u ABL 90 FLEX, i když je toto podmíněno 
používáním originálních stříkaček. Naším cílem 
bylo otestovat i novorozenecký bilirubin. Vzhledem 
k obtížnosti získávání jednotlivých vzorků bylo 
od tohoto testování upuštěno a získaných několik 
výsledků není statisticky zhodnoceno. Ale i zde se 
zdá, že bude dobrá shoda mezi výsledky získanými 
na přístrojích ABL 90 FLEX a ABL 835 FLEX.

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že ABL 90 FLEX je spoleh-
livý analyzátor s velmi rychlou odezvou výsledku, 
malou spotřebou materiálu, přátelským softwarem, 
jednoduchou obsluhou a z velké části automatickou 
kontrolou a údržbou. Z tohoto hlediska je vhodný 
nejen pro používání v laboratoři, ale především jako 
POCT analyzátor. Vzhledem ke konstrukci přístroje 
je nutné při měření kapilár používat zachycovače 
sraženin, což může být opomíjeno především na JIP, 
kde i po proškolení personálu pracovníky laboratoře 
často vázne preanalytické zpracování vzorku. 


