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Comunicat de presă 
Bucuresti, 06 iulie 2016  

 

Roche lansează noul modul cobas e 801, ajutând spitalele să satisfacă cererea din 
ce in ce mai mare de teste de diagnostic 

 

Roche a anunţat astăzi că noua soluţie de testare, dedicată imunologiei de volum mare, modulul cobas 
e 801, este disponibilă ţărilor cu marca CE. 

Pentru laboratoarele de diagnostic care se confruntă cu volume de lucru in creştere, modulul cobas e 
801 oferă o valoare ridicată prin flexibilitatea sa, ceea ce permite utilizarea mai eficientă a resurselor 
existente, cum ar fi spațiul, infrastructura și personalul. Modulul este proiectat pentru o consolidare 
maximă la un volum mare, funcționare continuă și, în același timp generând o cantitate mai mică de 
deșeuri, fiind mai prietenos cu mediul. 

"Astăzi, mai mult ca oricând, laboratoarele trebuie sa livreze mai multe teste de diagnostic, în timp ce 
în multe cazuri, resursele lor sunt limitate", a declarat Roland Diggelmann, CEO Roche Diagnostics. 
"Modulul cobas e 801 este o componentă importantă a soluțiilor de laborator conectate Roche, care 
permite laboratoarelor testarea eficientă și dezvoltarea durabilă a capacităţii lor de testare." 

Modulul cobas e 801 dublează capacitatea de testare imunologică disponibilă în prezent pe aceeași 
amprentă. Sistemul necesită un volum de probă mai redus, oferă un meniu extins de testare și 
rezultate rapide, fiabile și corelate cu celelalte platforme Roche. Acest lucru aduce beneficii pacienţilor 
si personalului medical prin furnizarea de rezultate in timp util si de calitate, pentru decizii de 
tratament rapide si corecte. 

Despre modulul cobas e 801 și parametrii imunologici  

Modulul cobas e 801 este cel mai nou membru al seriei de analizoare modulare cobas 8000. Acesta 
oferă mai mult de 100 de parametri de imunologie, pentru o gama larga de afecţiuni. Până la patru 
module cobas e 801 pot fi configurate în serie, oferind pâna la 1200 de teste pe oră şi până la 192 de 
locaţii pentru reactivi. cobas e 801 permite încărcarea continuă a reactivilor și a consumabilelor și 
necesită mai puține operaţiuni de întreţinere şi intervenţii manuale, pentru o disponibilitate operativă 
mai indelungată. Timpii de procesare (TAT) sunt cei mai reduşi pe piaţa laboratoarelor clinice atât 
pentru rutină cât şi pntru urgenţe, cu 18 minute pentru rutină, respectiv 9 minute pentru testele de 
urgență, ca de exemplu, in cazul markerilor cardiaci. Volumele mici de probă necesare pentru testare 
sunt deosebit de benefice pentru pacienții critici, cum ar fi nou-născuţii şi pacienţii oncologici. Modulul 
cobas e 801 utilizează tehnologia consacrată  de sistemele Elecsys - Electrochemiluminiscenţa. Pentru 
mai multe informații vizitați cobas.com. 
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Despre Roche  

Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic., ce inoveaza continuu cu scopul de 

a îmbunătăți viața oamenilor. Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă 

medicamente diferenţiate clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei şi 

afecţiunilor sistemului nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în 

diagnosticul histologic al cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Sinergia dintre diviziile de 

Farmaceutice şi Diagnostic au transformat Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își 

propune să ofere tratamentul potrivit pentru  pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.       

Fondată în 1896, compania Roche este în permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, 

diagnosticarea și tratarea maladiilor, aducandu-si astfel o contributie sustenabila in societate. 29 de 

medicamente dezvoltate de Roche  - printre care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice - 

sunt pe Lista Medicamentelor Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania 

Roche a fost recunoscută șapte ani consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.  

Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2015 compania avea peste 

91.700 agnajați la nivel global. În 2015, Roche a investit 9,3 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare, 

compania raportând vânzări de 48,1 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din Statele Unite, este 

deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al companiei Chugai 

Pharmaceutical, din Japonia.   

Despre Roche Romania 

Prezent pe piata romaneasca inca din perioada interbelica, Roche isi redeschide reprezentanta locala in anul 

1992.   În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche Romania SRL, urmând 

ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală nou înființată. 

Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la prevenție, 

tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există nevoi medicale 

neacoperite încă.  Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche - divizia de farmaceutice și 

divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind produse și servicii de înaltă specializare. 

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro. 

Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664.  
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