

Snelle diagnostiek in de stal met het Labbook dat net zo betrouwbaar
is als een professioneel laboratorium. U en de melkveehouder besparen tijd en geld. Bovendien staat het resultaat direct in de cloud.

“We connect to give the right insight”

Met betrouwbare diagnostiek
direct resultaat op het scherm
én in de cloud
Het Labbook van Blue4Green is een kosten effectieve
oplossing voor het bepalen van bloedwaarden in de stal. Het
Labbook is speciaal gemaakt om te analyseren in en rondom
de melkveehouderij. Met één druppeltje bloed en minder dan
5 minuten tijd is de uitslag afleesbaar en beschikbaar in de
cloud. Dat levert een flinke besparing in tijd en administratie
op.
Snelle betrouwbare analyse
in ruime omstandigheden







Een sample volume van een druppel
Analyseer volbloed of serum
Het test resultaat in minder dan 5 minuten
De betrouwbaarheid is gelijk aan
professionele laboratoria
Track en Trace van de meting

De unieke lab-on-a-chip Cartridge





Het kleinste capillaire electrophorese systeem
ter wereld
Activeer de cartridge door zegel eraf te halen
Breng het sample aan met een injectienaald
Automatische interne referentiemeting

KOP VOOR ARTIKEL OP BINNENPAGINA
Bijschrift bij foto of afbeelding

Data analyse





Het test resultaat op het scherm én in de cloud
Data invoer mogelijk via Android app
Koenummers zijn automatisch gesynchroniseerd
Alles in 1 overzicht te bekijken

Efficiëntie en lage kosten





Alles klaar in minder dan 5 minuten
Geen extra reis– en verpakkingskosten
Geen overbodige administratie
Bespreking van het resultaat in de stal

Labbook Test Menu
Volbloed
 iCa
 iMg

Serum
 iCa
 iMg

De specificaties van de cartridge
en labbook
Mineralen

Eenheid

Meetbereik

Gebruiksomgeving

iCa

mmol/l

0,3 — 1,4

Temperatuur

5℃ - 28 ℃

iMg

mmol/l

0,3 — 1,4

Luchtvochtigheid

5% - 95%
Niet condenserend

Voeding

Accu

Diagnostiek
Monster volume

20 µl (1 druppel)

Monster type

Volbloed van Natrium Heparine (NH) - eventueel bij te bestellen
Serum, afgedraaid

Analyse tijd

4 minuten en 30 seconden

Kalibratie

Automatisch en tijdens iedere analyse

Cartridge

iCa + iMg in 1 bepaling

Voeding en batterij
Accu

Ingebouwde 4000mAh NiMh accu. Tot acht uur standby en
twee uur onafgebroken meten. Enkel diagnostiseren via accu.

Voeding

Opladen via bijgeleverde adapter op 110-220V / 50-60Hz

Interface

Beeldscherm

7” - Touch display 480x800

Sim-kaart

‘Groot’ - enkel data overdacht

Platform

Android inclusief Labbook Synchronisatie App

Verbinding

3G netwerk (EU, USA)

Geheugen en Backup

SD kaart (bijgeleverd)

Afmeting

220 x 140 x 33 mm
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De ijking

Labbook Referentie


De ijking is gerealiseerd met 8 volbloed samples



Er is gemeten met 3 Labbooks



Het aantal bepalingen bedraagt 529



De variatie van de omgevingstemperatuur was 5°C –28°C



Het 95% betrouwbaarheidsinterval is 0.12 mmol/l



Er is indirect gemeten tegen de gouden standaard

