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Серия уринни анализатори cobas® 6500 

Ново измерение на производителността, 
ефективността, иновационния процес и 
консолидацията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Има 4 основни предимства, определящи cobas 6500, като 

ново измерение в производителността, ефективността, 

иновациите и консолидацията: 

• Автоматизация на „златен стандарт“ 

• Точни и сигурни резултати от тест ленти 

• Консолидация на уринните анализи 

• Оптимизация на работния процес 
 

 

 
Серия уринни анализатори cobas® 6500 
Напълно автоматизирана модулна 
платформа за уринен анализ 

 
Автоматизация на „златен стандарт“  

Напълно автоматизираната микроскопия на 

седимента стандартизира всички етапи на 

процеса и показва реална снимка на 

седимента в рапорта на резултата, което 

гарантира обективност. 

 
Точни и сигурни резултати от тест ленти 

50 годишен опит с утвърдена технология 

и характеристики на тест лентите в 

съчетание с регулярни подобрения и 

неспирни иновации за доверие в 

резултатите. 

 

• Серията уринни анализатори cobas 6500 

осигурява напълно автоматизирано решение 

в една модулна платформа за лаборатории, 

които обработват 100 - 1000 проби урина на 

ден. Анализаторът cobas u 601 извършва 

напълно автоматизиран анализ с тест ленти 

на уринни проби, а анализаторът cobas u 701 

извършва напълно автоматизирана 

микроскопия на седимент, с предимството – 

показване на снимкови изображения.  

• Серията уринни анализатори cobas 6500 

подобрява съществено производителността и 

ефективността на уринните изследвания като 

свежда до минимум ръчната намеса и 

оптимизира работния процес. 

 
• И двата самостоятелни анализатора cobas u 

601 и cobas u 701 могат да се надграждат на 

място в една платформа с автоматизиран 

пренос на проби през цялата система и 

непрекъснато зареждане на уринни проби. 

 

Оптимизация на работния процес 

Значително намалена намеса на оператора, 

автоматизирано филтрирано тестване, 

подобрено управление на разходи, 

персонал и време, както и подпомагане на 

управлението на резултати, за 

допълнително повишаване на 

ефективността и производителността в 

изследванията на урина. 

 

 

Консолидация на изследванията на урина 

Истинска консолидация на изследванията 

на урина с пълно меню параметри, всички 

резултати на един екран за удобно 

валидиране. Напълно автоматизиран поток 

на проби, за повишаване на 

производителността и ефективността. 



Серия уринни анализатори cobas®6500 
Само с един поглед 

 

 
 
 
 
 
 

2 3 

 
 
 
 
 
 
 

1 5 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    1. cobas 6500 потребителски интерфейс 
• Работи с 19" сензорен екран, проектиран 

за лекота на използване и интуитивна 
навигация 

• Интуитивен потребителски интерфейс 
помага на оператора да използва 
правилно апарата, а също така означава 
ефективна работа и по-малка 
необходимост от обучение, в помощ 
управлението на персонала 

• Обединява резултатите от тестове за 
урина с ленти и уринни микроскопски 
изображения на един екран, подпомага 
персонализираното управление на 
резултата, намалява времето до резултат 
(ТАТ) и оптимизира работния процес 

• Автоматичен филтър, дефиниран от 
потребителя, за тестване (рефлексно тестване) 
и за седиментен тест само при необходимост, 
редуцира разходите и времето 
• Удобно управление на качествения контрол, 
чрез консолидация на QC данни и резултати 
на една платформа - цялата QC информация 
може да се види на екрана, включително “QC 
таблица” без необходимост от ръчно 
въвеждане 

     2.  модул cobas u 701 
• Напълно автоматизиран микроскопски 
анализ на урина 
• Капацитет до 116 проби/час 
• Регистрира, запазва и рапортува 15 
изображения / проба 
• Концептуален дизайн – без реактиви, с 
употреба на еднократни кювети (cobas u 
кювета) като консумативи 
• cobas u кювета: 400 кювети/касета с RFID 
етикети 
• Функцията за рекласифициране позволява 
на оператора да прекласифицира видимите 
частици  
• Операторът може да дефинира кръстосана 
проверка и правила за потвърждаване 
• 11 параметъра: еритроцити, левкоцити, 

плоски епителни клетки,  неплоски 
епителни клетки, бактерии, хиалинни 
цилиндри, патологични цилиндри, 
дрожди, слуз и сперма 

       3. модул cobas u 601 
• Напълно автоматизиран анализ на урина с 
тест ленти 
• Капацитет до 240 проби/час 
• Използва тест ленти с реактив (cobas u 

касета) с резистентност към аскорбинова 
киселина 

• cobas u касета: 400 ленти/касета с RFID 
етикет 
• Нова технология на фотометъра за отчитане 
на ленти: сензор за изображение (чип камера) 
извършва измервания рефлексна фотометрия 
на тест лента с четири дължини на вълните за 
всеки един показател. Новата технология 
позволява диференциация на интактни и 
лизирали еритроцити до 50 E/µL, не 
разрешава неуспешно измерване, причинено 
от прах, малък обем проба или грешно 
позициониране на тест ленти и т.н., за да се 
гарантират надеждни резултати 

• 12 параметъра: рН, левкоцити, нитрити, 
протеини, глюкоза, кетони, уробилиноген, 
билирубин и еритроцити, относително тегло, 
цвят и прозрачност 

         4. Вход проби 

    5. Изход проби 
• Капацитет на зареждане 75 проби (15 рака / 
табли, 5 проби / рак), непрекъснато зареждане 
на уринни проби 
• Капацитетът на cobas 6500 зависи от 
процента проби с микроскопия (до 240 проби / 
час само с анализ на тест лента, до 116 проби / 
час само с микроскопски анализ) 
• Автоматичен старт на работа, веднага след 
зареждане на рутинни, приоритетни или 
спешни проби 



 

cobas u 701 микроскопски анализатор 
подобрява „златния стандарт" в 
микроскопския анализ на уринна чрез 
стандартизация и автоматизация на всички 
мануални стъпки, отстраняване на 
персонално зависимата вариабилност, 
значително намаляване на операторската 
намеса и повишаване ефективността. 

cobas u 601 уринен анализатор автоматизира 
всички мануални стъпки и осигурява 
висококачествени резултати чрез доказана 
уникална технология с реактивни тест ленти 
на базата на 50 години опит в уринния анализ и 
иновациите, като свежда до минимум 
операторската намеса, като в същото време 
постига сигурност в резултатите. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Автоматизация на златния стандарт  Точни и сигурни резултати от тест лентите 
 

 
Напълно автоматизирана микроскопия: 

анализатор cobas u 701 

• ресуспендира пробата 

• пипетира пробата в епруветките 

• центрофугира кюветата 

• регистрира 15 изображения за 

всяка центрофугирана проба 

напълно автоматизирано, което 

минимизира операторската намеса и 

намалява времето до резултат (ТАТ) 

 
Стандартизаця на  процеса: 

• стандартизира всички стъпки от 
процеса 

• безконтактен и безреактивен работен    
процес 

• показва реални изображения 

отстранява  индивидуално (оператор) 

зависимата вариабилност, което води 

до обективни резултати 

Запазени микроскопски снимки: 

• показва в екраните на резултатите 

седиментни изображения  

• обективност на документите 

за лесен преглед или обучение, за 
допълнително повишаване на 
ефективността 

Доказана технология на лентите 
Combur-Test® strip: 

• 50-годишна успешна история в 

диагностика за урина 

• сравними резултат,  с единна 

технология във всички системи за 

уринен анализ на Roche  

   за ефективни резервни решения за 

анализ и мрежови връзки  
 

Уникален дизайн на лентите с реактив: 

• резистентност към аскорбинова 

киселина за доказани 

висококачествени резултати 

• найлоновата мрежа осигурява 

развитието на равномерен цвят, 

следствие еднакво проникване на 

урината в реакционната зона  

• индивидуална хартиена обвивка на 

всяка реактивна лента   

   защитени резултати, намалено време 

за реакция и удължен живот на 

съхранение на лентата чрез доказан 

дизайн 

Ново поколение система за тестване с 
ленти: 

• иновация с новата фотометрична 

технология за отчитане на резултат от 

тест ленти, която прави нехомогенни 

снимки с висока разделителна 

способност на всека лента 

• откриване на интактни и лизирали 

еритроцити  

точни и сигурни резултати чрез нова 

технология 

 
Лесни за употреба: 

• удобна концепция на касетата 

• влагоустойчива cobas u касета 

• с RFID технология  

минимизира операторската  

намеса и повишава производителността 



 

Серията уринни анализатори cobas® 6500 е 
напълно автоматизирано решение и 
консолидира работата при уринния анализ - 
напълно автоматизирана уринна 
микроскопия и уринно тестване - в една 
единствена платформа, стандартизираща 
цялата тест процедура, което води до 
повишаване на производителността и 
ефективността. 

Оптимизацията на работния процес в серията 
уринни анализатори cobas® 6500 е резултат от 
използването на концепцията за касетата и 
предлага централизирано и подпомагано 
управление на резултатите, което намалява 
намесата на оператора и оптимизира 
цялостния работен процес на лабораторията. 

 

 
 
 

 
 
Консолидация на уринния анализ  Oптимизация на работния процес 

 

 
Истинска модулност: 
• самостоятелните анализатори могат 

да бъдат интегрирани върху една 
единствена платформа на място 
за гъвкава консолидация на 
тестването 

 
Истинска интеграция: 
• консолидация на пълно меню 

параметри за уринни тест ленти 
  и уринна микроскопия 

за повишаване на 
производителността 

Удобство при валидирането: 
• всички резултати на един екран 
   за удобна и бърза валидиция 
 
 
 
 
Напълно автоматизиран поток на 
проби: 
• една зона за зареждане на 

проби и една зона за изваждане 
на проби от анализтора 

елиминира нуждата от намеса на 
оператора 

Ефективно управление на разходите: 
• автоматизирана филтрация на 

анализите – седименти се тестват 
само ако е необходимо въз основа на 
резултата от тестването с лентата 

намаляване на разходите чрез 
оптимизация на работния процес 
 
 
Концепция на касетата без реактив: 

• 400 ленти в една защитена от влага 

касета  

значително намалява намесатa като 

същевременно гарантира високо 

качество на резултатите 

 
Интуитивен навигиращ софтуер: 
• ефективна работа и обучение 
спестява време и подобрява 
управлението на персонала 

Подпомагано управление на 
резултати: 

• автоматизирано валидиране на 
резултатите и рефлексно тестване 

• лесен процес на преглед 

подобрява времето за връщане на 
резултата и оптимизира работния 
процес 
 
 
Намалена и подобрена 
поддръжка: 

• работа без реактив 

• напълно контролирано зареждане 

на всички материали  

опростена дейност и по-малко 

намеса, спестява време и 

повишава ефективността 

 
Хармонизирана обработка 
на пробата: 

• като се използват стандартни 
ракове с 5 позиции 

повишаване ефективността на 
цялостната лабораторна дейност 



 

Серията уринни анализатори cobas® 6500 е 
важна част от цялостното продуктово 
портфолио на Roche и е резултат от 
дългогодишен опит и иновации в областта на 
изследванията за урина. 

 
 
 

 
Roche със силната си ангажираност за иновации в 
диагностиката не само непрекъснато разработва нови 
продукти, но също така ги интегрира в цялото портфолио, 
за да предостави оптимално решение за преодоляване 
предизвикателствата в съвременните лаборатории. 
Концептуалната идея за дизайн на касетата, която 
редуцира намесата на оператора и модулните решения 
осигуряващи процес на гъвкавост на лабораторията

са базови в цялото портфолио на Roche. Също така,  

5-позиционният рак на Roche се използва във всички 
анализатори за клинична химия, имунохимия, “Serum 
work area”, за пред- и пост-аналитичните системи и за 
лабораторна автоматизация, както и в серията уринни 
анализатори cobas 6500, за да могат новите анализатори 
да бъдат безпрепятствено интегрирани в работния процес 
на лабораторията. 

Серията уринни аналитори cobas® 6500 предлага широк спектър предимства, решаващи високите изисквания на 
съвременните лаборатории 
 

 
 
 

Автоматизация на златния стандарт Точни и сигурни резултати от тест лентите 

 

 
 
 

“Serum work area” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тестване до леглото на 
пациента 

Хематология 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Пре- и постаналитика 

Изследване на урина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коагулация 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Оптимизация на работния процес  Консолидация на уринния анализ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серията уринни анализатори cobas® 6500 
стандартизира цялата процедура на 
тестване, намалява намесата на оператора 
и предлага централизирано управление на 
резултатите. Това оптимизира цялостния 
лабораторен работен поток и помага за 
повишаване  ефективността на 
производителността. 



Серия уринни анализатори cobas® 6500 
Технически спецификации 

 
 
 
 

Система Модулна аналитична системна платформа, консолидираща уринно тестване с ленти и уринна 
микроскопия, с възможност за разширение и преконфигурация на място 

 

Видове модули модул cobas u 601: модул за измерване на тест ленти за урина 

модул cobas u 701: модул за уринна микроскопия 

Модулни комбинации Самостоятелни: 
• Уринен анализатор cobas u 601 
• Анализатор микроскопия cobas u 701 
Консолидирани уринни анализи: 
• Серия уринни анализатори cobas 6500 с един модул cobas u 601 и един модул cobas u 701 

Капацитет за проби До 240 проби / час само с анализ на тест ленти 

До 116 проби / час само с микроскопски анализ 

Капацитетът (теоретичният максимум) зависи от процента проби, които се обработват в cobas u 701 

Принципи на измерване • Рефлексна фотометрия: с 4 различни дължини на вълните (465, 528, 560 и 615 nm) 
• Рефрактометрия: SG тестване 
• Турбиметрия: тестване на прозрачност  
• Автоматизирана микроскопия 
• Автоматична оценка на изображението 

Калибрация • cobas u калибрираща лента за уринен анализ с тест ленти 
• Референтна кювета за уринна микроскопия 

Капацитет за съхранение • Резултати от тестовете: до 10 000 резултата за пробите (включително изображенията) 
• QC, калибрация на фотометъра, калибрация на измервателната клетка, и микроскопска проверка: до 300 за 
всеки 
• Оператор може да експортира всички резултати от анализатора, включително седиментни изображения, 
резултати от QC и калибрирация 

Изисквания към захранването• Линейно напрежение: 

100-125 VAC, постоянна връзка (+10%, -15%) 

Тест параметри • Анализ ленти урина: 

ERY Еритроцити и хемоглобин 

LEU Левкоцити 

NIT Нитрити 

PRO Белтък 

GLU 

 Глюкоз

а KET Кетони 

UBG Уробилиноген 

BIL Билируб 

pH 

SG Специфично тегло 

COL Цвят 
CLA Прозрачност 

• Уринен микроскопски анализ:  

 RBC        Червени кръвни клетки  

 WBC       Бели кръвни клетки 

NEC        Неплоскоклетъчни епителни клетки 

SEC Плоски епителни клетки 

YEA Дрожди 

CRY Кристали 

BAC Бактерии 

HYA Хиалинни цилиндри 

SPRM    Семенна течност 

MUC Слуз 

PAT Патологични цилиндри 

200-240 VAC, постоянна връзка (+10%, -15%) 
• Линейна честота: 

50 или 60 Hz (± 5%) 

Регулаторни изисквания Серията уринни анализатори cobas® 6500 отговарят на изискванията за защита, определени в IVD Директива 

98/79/ЕО. Освен това, те са произведени и тествани в съответствие със следните международни стандарти: 
• IEC 61010-1, 2ро издание 
• IEC 61010-2-081, 1во издание 
• IEC 61010-2-101, 1во издание 
• CAN/CSA C22.2 No. 61010 2ро издание 
• EN IEC 61326-1 1во издание 
• EN IEC 61326-2-6 1во издание 
• UL 61010-1, 2ро издание 

Консумативи cobas u касета: с 400 ленти за анализ на урина 

cobas u кювета: с 400 кювети за уринна микроскопия 

Работни условия • Стайна температура 18 до 32°С 
• Относителна влажност на въздуха 30%-80%, без конденз 

Вход/изход за проби • Капацитет на зареждане/изваждане: 75 проби (= 15 рака), непрекъснато зареждане/изваждане 
• Рак: Рак с 5 позиции, RD стандартен рак 
• Табла: Табла с 15 рака/75 проби, RD стандартна табла 
• Работа започва автоматично непосредствено след зареждане на рутинни, приоритетни или спешни проби 

Типове контейнери за проби    Дължина: 65 - 115 mm Диаметър: 13 - 16 mm Дъно: кръгло, конично или фалшиво 

Физически размери • cobas u 601 модул: 

Ширина (с буфери) 107.9 cm  

Ширина (без буфери) 68.7 cm 
Дълбочина 53.2 cm  

Височина 64.4 cm 

Тегло • cobas u 601 модул: 

• cobas u 701 модул: 

Ширина (с буфери) 107.9 cm  

Ширина (без буфери) 68.7 cm 
Дълбочина 53.2 cm  

Височина 64.4 cm 

• cobas u 701 модул: 

• Уринни анализи (с буфери): 

Ширина 176.6 cm 
Дълбочина 53.2 cm 
Височина 64.4 cm 

 
• Urine work area: 

Минимален обем на пробата• Тест ленти и микроскопия: 2.8 mL 
• Тест лента: 2.0 mL 
• Микроскопия: 2.0 mL 

• Тест ленти намален обем 
(без измерване на клетъчни измервания): 1.5 mL 

• Тест ленти редуциран обем за тест ленти и 
микроскопия: 2.3 mL 

С буфери 92.7 kg  

Без буфери 80.5kg 

С буфери 88.8 kg  

Без буфери 76.6 kg 

С буфери 169.3 kg  

Без буфери 157.1 kg 


