
[ МЕДИЧНІ ПРИСТРОЇ ]

Провідний партнер із клінічних рішень РХ-МС/МС Waters® — це надійний постачальник медичних 
пристроїв IVD, витратних матеріалів, комп’ютерних систем і послуг із підтримки для високопродуктивних 

систем РХ-МС/МС.

Наша повна лінійка медичних пристроїв РХ-МС/МС охоплює всі аналітичні потреби в клінічній 
лабораторії та забезпечує підвищену селективність, чутливість і універсальність під час аналізу.

Ваш партнер від зразка до результату — 
ДЛЯ ВСІХ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ РХ-МС 

У КЛІНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Система ACQUITY® UPLC® 
I-Class/ Xevo® TQD IVD

Міцна, ефективна  
та надійна система для  

рутинного аналізу

Висока продуктивність і компактна 
конструкція зі швидким, надійним 

і відтворюваним кількісним 
аналізом даних 

Зміна кроку чутливості для 
складних аналітів  

у найбільш складних  
клінічних зразках 

Система ACQUITY UPLC 
I-Class/ Xevo TQ-S micro IVD

Система ACQUITY UPLC 
I-Class/ Xevo TQ-S IVD

Для рутинного кількісного  
 аналізу

Точний кількісний аналіз

Компактна конструкція

Надійність і чутливість

Широкий динамічний діапазон

Компактна конструкція

Найбільший діапазон іонізації

Висока чутливість і надійність

Точний кількісний аналіз для 
 низьких концентрацій

НАКОПИЧЕННЯ, АНАЛІЗ І КЕРУВАННЯ МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНИМИ ДАНИМИ

ПОКРАЩЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ У ЛАБОРАТОРІЇ Й УСУНЕННЯ ПОМИЛОК 
ТРАНСКРИБУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ КЛІНІЧНИХ ПОСЛУГ

Інтерфейс MassLynx LIMS Interface v3.0 автоматизує обмін 
інформацією між програмним забезпеченням MassLynx і 
сторонньою лабораторною системою керування даними 
(LIMS) або проміжним ПЗ, що робить непотрібним вручну 
транскрибувати дані.

Наша програма клінічних послуг спеціально призначена 
для задоволення потреб клінічних лабораторій, оскільки 
вона мінімізує перерви в роботі та простої лабораторних 
інструментів, коли робота системи критично важлива для 
достовірного аналізу біологічних зразків.

ПІДГОТОВКА АНАЛІЗ КЕРУВАННЯ

Мас-спектрометричне програмне забезпечення MassLynx® 
(IVD) разом із TargetLynx™ (IVD) Application Manager 
збільшує швидкість, з якою дані зразків перетворюються 
на цінні знання, і надає фундаментальну платформу для 
накопичення, аналізу та керування даними в клінічному 
середовищі.

Waters, The Science of What’s Possible, ACQUITY, UPLC, Xevo і MassLynx — це зареєстровані торговельні марки Waters Corporation. TargetLynx — це 
торговельна марка Waters Corporation. Усі інші торговельні марки є власністю відповідних власників.
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ПЕРЕРВИ

ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

LIMS

Інтерфейс MassLynx LIMS

http://www.waters.com/waters/en_US/Mass-spectrometer-for-easiest-introduction-of-LC-MS-MS-in-the-clinical-laboratory/nav.htm?cid=134831492&xcid=ext5666
http://www.waters.com/waters/en_US/Mass-spectrometer-for-easiest-introduction-of-LC-MS-MS-in-the-clinical-laboratory/nav.htm?cid=134831492&xcid=ext5666
http://www.waters.com/waters/en_US/ACQUITY-UPLC-I-Class-Xevo-TQ-S-micro-IVD-System/nav.htm?cid=134873687&xcid=ext5666
http://www.waters.com/waters/en_US/ACQUITY-UPLC-I-Class-Xevo-TQ-S-micro-IVD-System/nav.htm?cid=134873687&xcid=ext5666
http://www.waters.com/waters/en_US/Most-sensitive-mass-spectrometer-for-LC-MS-MS-in-the-clinical-laboratory/nav.htm?cid=134831529&xcid=ext5666
http://www.waters.com/waters/en_US/Most-sensitive-mass-spectrometer-for-LC-MS-MS-in-the-clinical-laboratory/nav.htm?cid=134831529&xcid=ext5666
http://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720005731en.pdf?xcid=ext5666
http://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720001078en.pdf?xcid=ext5666
http://www.waters.com/waters/en_US/Mass-spectrometry-software-for-easy-LC-MS-analysis-in-clinical-laboratories/nav.htm?cid=134834177&xcid=ext5666
http://www.waters.com/waters/en_US/Mass-spectrometry-software-for-easy-LC-MS-analysis-in-clinical-laboratories/nav.htm?cid=134834177&xcid=ext5666

