
dovoľujeme si vás informovať o výmene našich veľkokapacitných laboratórnych analytických
systémov za systémy novej generácie.

Uvedomujeme si, že počas tohto obdobia ste pravdepodobne zaregistrovali predĺžené doby dodania
výsledkov, počiatočné ladenie nastavenia systému automatizovaného vyhodnocovania analytických
interferencií (hemolýza, ikterita, lipémia) a zmeny v referenčných rozmedziach o ktorých sme informovali v
Metodickom liste 7/2022.

Zmena analytických systémov zároveň v prípade niektorých vyšetrení prináša aj systematický posun vo
výsledkoch pacientov. Z tohto dôvodu môže byť v prechodnom období narušená kontinuita pri
monitorovaní dynamiky výsledkov pacientov v čase.
Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili prehľadnú tabuľku, ktorá sumarizuje klinicky relevantné
posuny. Nájdete ju na www.sklab.sk, v časti „Na stiahnutie.“ pod názvom „Metodický list 11/2022 Príloha -
Porovnanie analytických systémov.“

Týmto Vám chceme poďakovať za vašu trpezlivosť, spoluprácu a spätnú väzbu a veríme, že nová
technológia bude slúžiť k spokojnosti vás i vašich pacientov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať: Tel. 0908 694 903.
peter.secnikjr@sklab.sk.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
Kolektív SK-Lab s.r.o. Lučenec, október 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
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