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MINICARE ACUTE ZORG 

Direct informatie wanneer u die ter plekke nodig hebt 

Minicare is er klaar voor, waar u ook bent. Op de spoedeisende hulp helpt het 
apparaat u snelle beslissingen te nemen in geval van mogelijke acute 
hartklachten bij patiënten. Ons Minicare cardiaal troponine I (cTnI)-
bloedonderzoek* levert ter plekke en binnen enkele minuten uitslagen van 
laboratoriumkwaliteit.  

* In ontwikkeling. Nog niet verkrijgbaar. 

Wachten op definitieve bloeduitslagen kan spanning veroorzaken bij patiënten en de 

beslissing van artsen omtrent de behandeling vertragen. De meeste diagnostische 

beslissingen worden gebaseerd op informatie uit bloedonderzoek, maar vaak duurt het 

een uur of langer voor een centraal ziekenhuislaboratorium met de uitslagen komt. Bij 

bedreigende aandoeningen als acuut myocardinfarct telt elke seconde. Philips ontwikkelt 

een Minicare cardiaal troponine I (cTnI)-bloedonderzoek dat uitslagen van 

laboratoriumkwaliteit levert voor de diagnosticering van patiënten en het nemen van 

behandelbeslissingen ter plekke. Minicare-apparaten zijn gemakkelijk in het gebruik. Een 

druppel bloed is het enige wat u nodig heeft voor nauwkeurige en snelle uitslagen – 

binnen enkele minuten – daar waar de zorg wordt geleverd, zoals op afdelingen spoedeisende hulp, centra 

voor kritieke zorg en in ambulances. 

Wat is het? 

Bij bedreigende aandoeningen als acuut myocardinfarct telt elke seconde. Het meten van troponine is de 

goudenstandaardtest voor de diagnosticering van myocardinfarct, maar de huidige laboratoriumonderzoeken 

kosten vaak meer dan een uur. Daarom ontwikkelt Philips een snel vingerprikonderzoek dat al binnen enkele 

minuten de uitslagen geeft. De Minicare cTnI-onderzoek helpt u snel NSTEMI
2 

te identificeren of uit te sluiten. 

Minicare is nauwkeurig, draagbaar, degelijk en betrouwbaar, en bedoeld voor gebruik aan het bed of in de 

paramedische omgeving buiten het ziekenhuis. Deze nieuwste innoverende cardiologie-oplossing van Philips 

levert u de uitslagen die u snel nodig hebt, en maakt beslissingen ter plekke mogelijk wanneer de druk hoog is. 

Artsen zouden nu met Philips’ ECG-systemen meteen patiënten met levensbedreigend STEMI
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 kunnen 

identificeren en patiënten met non-STEMI
2 

door daarnaast het Minicare Acute Care-bloedonderzoek te 

gebruiken. 
1STEMI (ST-elevatie-myocardinfarct) 2non-STEMI (non-ST-elevatie-myocardinfarct) 

 

Minicare Acute Care is een draagbare, volledig geautomatiseerde, snelle diagnostische testoplossing waarmee 

binnen enkele minuten doelmoleculen in zeer lage bloedconcentraties (picomolair) kunnen worden gemeten. 

Met zijn gepatenteerde Magnotech-biosensortechnologie kan de draagbare Minicare voor diagnostisch 

onderzoek allerlei verschillende tests uitvoeren, waaronder op hormonen, geneesmiddelen en eiwitten. Dankzij 

multiplexing kan er met dezelfde bloeddruppel tegelijkertijd op verschillende markers worden getest. De eerste 

toepassing voor acute zorg is cTnI (cardiaal troponine I). De bedoeling van Philips is een volledig assortiment 

markers voor de acute zorg aan te bieden. We zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe markers en werken 

met partners aan de uitbreiding van het testmenu voor zowel de acute-zorgomgeving als andere klinische 

toepassingen. 

Wat is er vernieuwend aan? 

 Baanbrekende innovatie in Magnotech biosensor-nanotechnologie uitgevonden door Philips: alle 

testreagentia zitten in de wegwerppatroon. Het gehele testproces in de patroon vindt plaats door de 
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gecontroleerde beweging van de magnetische nanodeeltjes in de patroon met behulp van magnetisch 

velden. Na een korte incubatietijd wordt het aantal gebonden nanodeeltjes optisch gedetecteerd.  

 Slimme technologie daar waar de zorg wordt geleverd: uitslagen binnen enkele minuten, een 

nauwkeurigheid vergelijkbaar met die van het laboratorium, een klein monstervolume, gemakkelijk in het 

gebruik, slechts een minimale instructie noodzakelijk. Grote robuustheid en betrouwbaarheid dankzij de 

afwezigheid van bewegende delen in het systeem. 

 De allernieuwste connectiviteit: samenvoeging van testresultaten en klinische patiëntgegevens in het 

elektronische patiëntendossier. 

 Het open platformmodel stelt partners in staat het testmenu voor de gezondheidszorg uit te breiden. 

Daarbij beperkt de technologie zich niet tot de gezondheidszorg, maar biedt ze ook mogelijkheden voor de 

farmaceutische industrie, voedselanalyse en veterinaire zorg.  

 Lid van de Minicare-familie: Minicare bestaat uit een serie systemen voor in-vitrodiagnostiek die kunnen 

worden gebruikt in het gehele zorgcontinuüm thuis, in de huisartspraktijk of in ziekenhuizen. 

Wat is het voordeel van deze vernieuwing voor 'u'?  

Minimaal een uur op uitslagen wachten kan angst en ongerustheid bij de patiënt veroorzaken. En wanneer de 

toestand van een patiënt kritiek wordt, kan dit precies de tijd zijn die hij misschien niet heeft. Point-of-care-

testing kan dit veranderen. Met een eenvoudig vingerprikonderzoek met een draagbaar apparaat krijgt de arts 

de resultaten al binnen enkele minuten. Dus waar de patiënt ook is, zorgverleners kunnen testen en monitoren, 

en weten altijd wat de status is. Point-of-care-bloedonderzoek helpt artsen ter plekke beslissingen te nemen en 

patiënten snel de juiste behandeling te geven wanneer dat het hardst nodig is; ook kan snel non-STEMI
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worden 

uitgesloten, waardoor de tijd tot ontslag wordt bekort en een overvolle spoedeisende hulp wordt voorkomen.  

Hoe hebben we dit gedaan? 

Binnen Philips Research is Magnotech uitgevonden en ontwikkeld. Deze technologie werd vervolgens toegepast 

bij Handheld Diagnostics, een onderneming binnen Philips Healthcare Incubator, de kraamkamer binnen Philips’ 

healthcaresector. Hier werd een team gevormd door ervaren ondernemers binnen de in-vitrodiagnostiek; zij 

combineerden deskundigheid op het gebied van (immunoassay-) technologie, marketing en bedrijfsontwikkeling 

om het bedrijf uit te breiden. Partnerschappen maakten maximaal gebruik van interne en externe 

deskundigheid en kwamen zo in 2013 tot het eerste prototype. De commerciële marktintroductie van Minicare 

staat in Europa gepland voor eind 2015. 

Wist u dit al? 

 Meer dan 65% van de klinische diagnosticering wordt ondersteund door bloedonderzoek.  

 Acuut myocardinfarct is een belangrijke oorzaak van overlijden en invaliditeit. 67% van de myocardinfarcten 

is non-STEMI (33% is STEMI), waarvoor aanvullende diagnostische tests op de troponine I-biomarker nodig 

zijn.  

 Magnotech is gestoeld op de deskundigheid van Philips op het gebied van magnetisme (compactcassette), 

optica (dvd) en nanotechnologie. 

Belangrijke punten 

 Philips voert verschillende veldproeven uit in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Nederland 

(2014) en met een consortium van verschillende belangrijke ziekenhuizen in Europa. 
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 Op EUSEM 2014, het Europese congres voor spoedgeneeskunde, zal Philips zijn Minicare cTnI 

demonstreren. 

 De commerciële marktintroductie staat gepland voor het 4e kwartaal van 2015 in de Benelux, kort daarna 

in 2016 gevolgd door de rest van Europa. 

Meer informatie 

 De website van Philips Minicare voor acute zorg: www.philips.com/minicare  

Contactgegevens 

Joost Maltha, +31 6 10 55 8116, joost.maltha@philips.com 
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