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Jesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu oprogramo-
wania dla branży laboratoryjnej. Ogromne doświadczenie, 
zdobyte poprzez wdrażanie i optymalizację różnorodnych 
laboratoriów medycznych na przestrzeni kilkunastu lat sta-
nowi element wyróżniający nas na rynku sektora informa-
tyczno-medycznego.

Tworząc nasze rozwiązania korzystamy z najbardziej zaawan-
sowanych, ale zarazem sprawdzonych technologii, dlatego też 
produkty, które Państwu oferujemy potrafią zrewolucjonizować 
system pracy w każdym laboratorium. 

Stworzone przez nas oprogramowanie powstawało w ścisłej 
konsultacji ze specjalistami z dziedziny diagnostyki laboratoryj-
nej. W swojej ofercie posiadamy rozwiązania dla dużych, śred-
nich oraz małych laboratoriów włączając w to laboratoria szpi-
talne oraz pracownie specjalistyczne.
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Moduł Kontrola Jakości

Moduł Kontroli jest integralną częścią systemu i stanowi 
podstawowe narzędzie do kontroli jakości w laborato-
rium. Dzięki pełnej integracji z systemem laboratoryj-
nym możemy korzystać z gotowej bazy danych testów 
oraz aparatów podłączonych do systemu, które mogą 
automatycznie odsyłać wyniki z aparatu. Pozwala to 
w  łatwy sposób zarządzać kontrolą jakości w laborato-
rium analitycznym.  

Definiowanie danych źródłowych 

Moduł kontroli ułatwia wprowadzanie danych produ-
centa przeliczając z wpisanych danych pozostałe para-
metry (np. wpisując odchylenie i średnią system wyliczy 
odchylenia, wpisując odchylenia system wyliczy średnią 
i wartość odchylenia). System domyślnie korzysta z re-
guł Westgarda, ma też możliwość definiowania reguł 
użytkownika. Przy wprowadzaniu nowej serii materiału 
kontrolnego automatycznie kopiuje poprzednio kontro-
lowane parametry  starą serią.

Automatyczne tworzenie kart kontroli

System po wprowadzeniu danych podstawowych:
- Materiału kontrolnego 
- Serii LOT
- danych producenta (średnia, odchylenie) 
oraz wybraniu parametru i aparatu, automatycznie zało-
ży kartę kontroli.

Kontrola z dnia

Kontrola z dnia umożliwia przeglądanie na jednym ekra-
nie wszystkich wykonanych wyników kontrolnych oraz 
sprawdzenie ich poprawności. Poprawność ta może być 
sprawdzana zarówno w zakresie danych producenta jak 
i na danych z 21 pomiarów. Dla zwiększenia przejrzysto-
ści wyniki z poza zakresu zostają oznaczone na czerwo-
no. Dodatkowo wyświetlane są wykresy Levey-Jenning-
sa, oraz informacje o złamanych regułach Westgarda. 
Z poziomu kontroli dziennych użytkownik ma możliwość 
szybkiego przełączenia się do Kart Kontroli gdzie można 
podglądnąć oraz wydrukować aktualne wartości błędów, 
średniej bieżącej oraz wartości z 21 ostatnich pomiarów.

Karty kontroli

Poprzez karty kontroli mamy dostęp do oceny efektyw-
ności (między innymi krytyczny błąd systematyczny czy 
też krytyczny błąd przypadkowy). Istnieje również moż-
liwość wyświetlenia „Schematu oceny jakości stosowa-
nych metod pomiarowych”. W dowolnej chwili możemy 
też wydrukować wersję papierową karty zawierającą 
między innymi wykres Levey-Jeningsa, oraz historię 
wszystkich prowadzonych pomiarów kontrolnych. 

Rozkład prosty Gaussa

System umożliwia wygenerowanie rozkładu prostego 
(wykres Gaussa) wybranego parametru z danego dnia. 
Dzięki nałożeniu na wykresie tego samego parametru 
z  kilku dni użytkownik ma możliwość obserwować od-
chylenia od średniej wyników.

System powtarzalności

System posiada wbudowaną kontrolę powtarzalności 
wraz z możliwością wydruku wykresów oraz możliwo-
ścią selekcjonowania parametrów i materiałów.


