CATÁLOGO

INSTITUCIONAL
Conheça mais sobre a Biosystems NE
Há mais de 20 anos atuando no segmento de diagnóstico laboratorial, a
AlbaLab, como era chamada, foi fundada em 1996 na cidade do Recife,
em Pernambuco. No ano de 2006, a empresa se fundiu com a marca
espanhola Biosystems, tornando-se sua representante no nordeste e
no norte do Brasil como Biosystems NE.
Com excelência e expertise, a Biosystems NE, trabalha com os melhores equipamentos (certificados) e reagentes do mercado, com ampla
capacidade de importação, armazenamento e comercialização, além
de promover cursos e palestras na área de diagnóstivo in vitro, ajudando
a fomentar a educação continuada da região.
Além da sede em Recife, a Biosystems NE, também conta com a unidade de distribuição localizada em João Pessoa/PB, trabalhando de
forma integrada para atender você com a máxima eficiência e agilidade.
Nossa prioridade é garantir a qualidade dos produtos e serviços do
atendimento a entrega, tudo para contribuir com a necessidade e alta
perfomance do seu negócio.
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BIOQUÍMICA

BIOQUÍMICA
A15 - Analisador Bioquímico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Analisador que todo laboratório clínico pode e deve ter. Representa
uma mudança na maneira de trabalhar com a evolução da automação
fácil e eficaz. Inteligente, já que é um
analisador de acesso randômico de
acreditada robustez, funcional com
grande capacidade de análise, que
otimiza os recursos do laboratório.

150

testes/
hora

!

O equipamento que você já
conhece e confia, agora com
bandeja refrigerada!

A25 - Analisador Bioquímico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Analisador Bioquímico para laboratórios de porte médio. Possui
um sistema completo que integra
reagentes de bioquímica e turbidimetria,
desenvolvido
para
alcançar o mais alto desempenho.
Com sistemas ópticos e mecânico
altamente confiáveis e de grande
durabilidade, e software que
satisfaz todas as necessidades
do laboratório, desde a interface
até o controle interno de qualidade, de forma simples e intuitiva.
Uma solução campeã para o seu
laboratório.

6

240

testes/
hora

BIOQUÍMICA
Analisador Semi-automático BTS 350
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Sabedora do importante papel
dos laboratórios e na melhoria do bem-estar das pessoas,
a Biosystems S.A. tem-se dedicado bastante à qualidade e confiabilidade dos equipamentos.
Pensando nisto, apresentamos o
novo analisador semi-automático
BTS-350, que conta com desenho
ergonômico, mecânica confiável
e um sistema óptico avançado e
inovador baseado numa fonte de
luz tipo LED. O BTS350 é robusto e
atraente e destina-se a atender as
necessidades de qualquer laboratório, especialmente no que diz
respeito à otimização do consumo
e redução da manutenção.

BA 200 - Analisador Bioquímico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Analisador Bioquímico Randômico de
Bancada para Laboratórios de Rotina e de
Emergência, que possui:
- Linha de base dinâmica com tecnologia
SMART LED;
- Alta capacidade de reagentes e amostras
(88 posições),
o mais alto grau de flexibilidade;
200
- Reagentes dedicados com código de barras;
testes/
hora
- Rotor de 120 cubetas com estação de lavagem;
- Sistema compacto, que requer pouca manutenção;
- Dispensação altamente precisa;
- Módulo de íons:
- 200 testes fotométricos/hora reais, mesmo com testes birreagentes;
- Até 300 testes/hora combinando módulo de íons (Na, K, Cl e Li) + fotometria.
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BIOQUÍMICA
BA 400 - Analisador Bioquímico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O BA 400 é um analisador de bioquímica e turbidimetria projetado
para oferecer a melhor funcionalidade aos laboratórios que desejam
a máxima eficiência com os menores custos operacionais.
Em combinação com os reativos originais Biosystems, o sistema BA 400
define a nova geração de analisadores clínicos, oferecendo:
- 400 testes bioquímicos/hora;
- 320 testes de íons seletivos/hora;
- 88 posições refrigeradas para reagentes, com leitor de código de barras;
- 135 posições para amostras, calibradores e controles;
- Sistema óptico baseado em LEDs com vida útil de até 50.000 horas;
- Baixo consumo de água (menos de 14 litros/hora);
- Bombas de dispensação de piston cerâmico de baixo desgaste mecânico.

Novidades BA 400
- Hemólises para amostras de HBA1c automática;
- Carga e Descarga de amostras facilitadas por um rotor
segmentado;
- Alarmes seguindo Regras de Westgard na seção de trabalho;
- Nova funcionalidade para gerar arquivos parciais de técnicas;
- Novo algoritmo para detecção de nível em amostras fora do
rango de medição;
- Melhoras para evitar e eliminar as contaminações entre reativos.

Sistema de Química
Clínica DxC 700 AU
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Com alta confiabilidade e desempenho para laboratórios e hospitais de médias e grandes
rotinas, o DxC 700 possui design flexível, que oferece operação independente e conectividade com os sistemas de automação laboratorial. O equipamento possui capacidade de
até 800 testes fotométricos por hora (até 1.200 com ISE) e 63 parâmetros a bordo, proporcionando alta eficiência aos laboratórios em todo o mundo.
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COAGULAÇÃO

COAGULAÇÃO
COAX
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O Coagulômetro semi-automático com 4 canais ópticos, possui princípio de leitura fotométrico que não requer nenhum tipo de homogeneização mecânica (bilhas ou barras de
mistura) e nem pipeta especial. Possui tela sensível ao toque e leitor de códigos e barras
(opcional). A Biosystems dispõe de uma linha de reagentes desenvolvidos e validados
especialmente para serem usados no Coax, que inclui os seguintes testes:
• TP;
• TPA;
• Fibrinogênio de Clauss;
• Tempo de Trombina.

ACL

TOP Family

ACL Elite Pro
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Testes de rotina, especialidades e
STAT (urgências) em um sistema
compacto e conveniente. O sistema ACL Elite Pro oferece uma
combinação exclusiva de automação de processos, que maximiza a
autonomia.
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COAGULAÇÃO
Sistema de Hemostasia
ACL TOP 350 CTS
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
A família ACL Top possui o menu
mais completo de provas de
hemostasia do mercado, realiza
desde os testes de triagem
até as provas especializadas.
Possui verificação automática
da viabilidade da amostra etapa pré-analítica (hemólise,
icterícia
e
lipemia),
e
carregamento contínuo de
amostras e reagentes.
Possui tamanho compacto, porém com característica robusta, o ACL TOP 350 CTS é
totalmente automatizado para ser rápido e preciso nos resultados, sem necessidade de
treinamento especializado ao usuário. Usado para testes de rotina ou mesmo para testes
especiais com simplicidade. O equipamento é a solução ideal para rotinas de pequenos
e médios volumes de laboratórios, e integra perfeitamente com o ACL TOP 750 CTS e ACL
TOP 550 CTS.

Analisador de coagulação automático ACL TOP 550 CTS
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O ACL TOP 550 CTS combina com
uma capacidade única de testes
em um sistema de seu tamanho,
com automação finalizada teste
por teste e máxima produtividade,
o equipamento possui amplo
menu e oferece solução completa
para médios e grandes volumes e
especialidades laboratoriais, além
de apresentar a tecnologia avançada do ACL TOP 750. O ACL TOP
550 CTS é ideal para laboratório
de grande espectro e que necessitam de testes em volume.
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COAGULAÇÃO
Analisador de coagulação automático ACL TOP 750 CTS
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Ideal para laboratórios que possuem grandes rotinas, o ACL TOP 750 CTS é conectável praticamente a qualquer “CLSI - Sistema de Automação Laboratorial” (LAS), em cadeia, acompanha a entrega com máxima versatilidade sem custos de interface. Possui amostras aliquotadas,
suficiente para todos os testes reflexos e repetição de testes, estocadas a partir de tubo primário e armazenadas a bordo, que elimina a necessidade de reintrodução do tubo primário de
amostra. O sistema também oferece amostragem contínua e simultânea com carregamento
frontal de amostras para a máxima flexibilidade e velocidade, além de economia de tempo e
recursos, enquanto entrega uma performance superior de teste por teste.
Conectável a cadeia de esteiras,
incluíndo:
•
•
•
•
•
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Beckman Coulter;
Thermo Fisher;
Mpeco;
IDS;
Abbott.

ELETROFORESES

ELETROFORESES
Capillarys 2 Flex Piercing
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O Capillarys 2 FLEX PIERCING é referência em Eletroforese Capilar para rotina de
laboratórios médios, desenvolvido para ser versátil, e proporcionar uma separação clara e
precisa de proteínas. É Multiparâmetro e possui menu abrangente para soro, urina e sangue
total, que inclui os testes de Eletroforese de Proteínas, Imunotipagem, HbA1c, Eletroforese
de Hemoglobinas e CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin).
Possui função “Cap Piercing
Tech-nology” (perfuração da
tampa) para amostras de sangue
total, maximizando o fluxo de
trabalho do laboratório, além de
oferecer o “sistema de mistura de
inversão” que proporciona maior
homogeneidade da amostra,
resultando numa maior precisão
dos resultados.
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ELETROFORESES
Capillarys 3 Tera
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Capillarys 3 é muito mais do que um novo instrumento, é um programa
de automação único, exclusivo, projetado para atender as necessidades
presentes e futuras de todos os laboratórios. O Capillarys 3 Tera oferece
uma melhor
produtividade, com um Sistema de 12 capilares, acesso lateral para
compartilhamento de tubos ou esteira e uma plataforma para processar
microplacas para ensaios com papel filtro.
O instrumento pode ter upgrades com:
• Um compartimento de tubos com grande capacidade (até 700
tubos);
• Uma esteira para agregar até 3 instrumentos. Capillarys 3 Tera MC
é capaz de processar grandes volumes do mesmo teste, ou lotes de
testes diferentes, provendo flexibilidade total (walk-away);
• Outra opção do Capillarys 3 Tera é a compatibilidade analítica com
esteiras (track), com o Capillarys 3 Tera TLA.
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ELETROFORESES
Minicap Flex Piercing
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O MINICAP FLEX PIERCING oferece
flexibilidade para pequenos e médios
laboratórios. É totalmente automatizado, e atende as necessidades
do seu laboratório, proporcionando
separações nítidas e precisas, utilizando a tecnologia de eletroforese
capilar. Este instrumento multiparâmetro oferece um menu completo
em soro e sangue total para testes
de Proteína, Imunotipagem, HbA1c,
Hemoglobina e CDT (Carbohydrate
Deficient Transferrin).
Para o teste de sangue total, os tubos
tapados são gentilmente invertidos
para assegurar uma mistura adequada das amostras, fornecendo
resultados precisos. Além de proporcionar uma automação completa
que reduz as necessidades de mão
de obra em geral.
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ELETRÓLITOS

ELETRÓLITOS
SmartLyte Plus
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O SmartLyte PLUS é um avançado Sistema que utiliza a tecnologia de
Eletrodos Íon-Seletivos para a medição de Na+, K+, Cl-, Ca++ e Li+ no soro,
plasma, sangue
total e urina, em apenas 28 segundos.
Possui um desenho exclusivo e
um poderoso software em português, versátil e com tela sensível
ao toque. O novo desenho de seu
gabinete possibilita dosar 4 dos 5
parâmetros simultaneamente.
Pode se conectar à rede do laboratório por cabo ou rede Wi-Fi, permitindo a
comunicação com o Sistema
de Informações do Laboratório,
acesso remoto ao instrumento via
rede, atualizações de software e
cadastro dos lotes de controle de
qualidade através de comunicação
direta com a fábrica.
Possui ainda 4 portas USB e
aceita leitor de códigos de barras.
Armazena até 20.000 resultados
de pacientes e mais 20.000 resultados de controle de qualidade.
Pode trabalhar no modo humano
ou veterinário.
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GASOMETRIA

GASOMETRIA
GEM Premier 3500
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Adicionado a simplicidade, flexibilidade e confiabilidade de exames sem precedentes do GEM Premier
3000, o GEM Premier 3500 oferece novas capacidades em um sistema elevado, que é adaptável às
necessidades – e volume
– do seu hospital e laboratório. Além de ser:
Flexível: Configurações de cartucho customizadas e
amplo menu de exames que atendem às necessidades de qualquer localidade e capacidade de exame,
aliado ao
custo-benefício.
iQM: De propriedade da IL, a Gestão de Qualidade
Inteligente (Intelligent Quality Management), providencia um controle de qualidade contínuo em tempo
real para os resultados mais precisos o tempo todo.

GEM Premier 4000
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Possui menu analítico incrivelmente flexível
e completo, que inclui pH, gases, eletrólitos,
glicose, Lactato, Bilirrubina e Co-Oximetria.
O sistema de gestão da Qualidade iQM
(Intelligent Quality Management), assegura
qualidade dos resultados e redução de erros,
maximizando a segurança do paciente e a
assistência do mesmo.
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GASOMETRIA
GASOMETRIA
GEM Premier 5000
Garantia de Qualidade em tempo real e simplicidade avançada
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O Sistema GEM Premier 5000 proporciona:
•
•
•

Garantia da Qualidade em Tempo Real, com o
iQM2
Cartucho único, multiamostra, que oferece uma
simplicidade avançada
Conectividade personalizável e controle remoto
total com o GEMweb Plus, no laboratório ou no
Point-of-care

GARANTIA DE QUALIDADE EM TEMPO REAL
(TECNOLOGIA IQM2)
•
•
•

Detecção de erros em tempo real
Ações corretivas automáticas e imediatas
Documentação automática

SIMPLICIDADE AVANÇADA
•
•

Necessita um único cartucho, selado e estável
Cartuchos com vida útil de 31 dias a bordo, e não
requerem refrigeração

PARÂMETROS MEDIDOS QUANTITATIVAMENTE:
•

pH | pCO2 | pO2 | Na+ | K+ | Ca++ | Cl- | Glicose | Lactato |
Hematócrito | Hemoglobina Total | Oxi-Hemoglobina (O2Hb) | DesoxiHemoglobina (HHb) | Carboxi-Hemoglobina (COHb) | Meta-Hemoglobina
(MetHb) | Bilirrubina Total |
SO2o.

PARÂMETROS DERIVADOS (CALCULADOS):
•

BE(B) | BE(ecf) | tHb(c) | Ca++(7.4) | Anion Gap (BA) | Índice P/F | pAO2
| CaO2 |
CvO2 | P50 | O2cap | sO2(c) | O2ct | HCO3-std | TCO2 |
HCO3-(c) | A-aDO2 |
paO2/pAO2 | RI | CcO2 | A-vDO2 | Qsp/Qt(est)
| Qsp/Qt | Hct(c)
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HEMATOLOGIA

HEMATOLOGIA

Micros 60 - Analisador Hematológico 18 parâmetros
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
• Grande inovação compacta em Hematologia;
• Tecnologia de impedância, fotometria;
• Micro-amostragem: somente 10 microlitros de sangue total;
• Armazenamento de memória baseado em cartão inteligente (opcional);
• Sem compressor (tecnologia com motor de passo).
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HEMATOLOGIA

Micros ES60 - Analisador Hematológico 18 parâmetros
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Tecnologia baseada na confiabilidade e robustez do
Micros 60, com funcionalidades adicionais:
•
•
•
•
•
•

Impressora térmica
Conexão USB
Interface de usuário gráfica e amigável
Armazena até 1000 resultados de pacientes
Programa de controle de qualidade
Monitoramento automático do sistema
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HEMATOLOGIA
Pentra 60 - Analisador
Hematológico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O Pentra 60 é um pequeno plus das grandes
inovações em hematologia e possui:
•
•
•

•

•
•
•
•

Analisador Hematológico automatizado
com 26 parâmetros de análise.
Apenas 4 reagentes a bordo e 1 diluente
Tecnologia DHSS combinando citoquímica,
impedância e citometria de fluxo como
princípios de medidas.
Analise da diferencial em 5 partes, incluindo linfócitos atípicos (ALY) e grandes células imaturas
(LIC).
Matriz de alta resolução e mais 3 histogramas
programáveis para RBC, BASO e PLT.
60 amostras por hora (CBC / CBC + 5 DIFF).
Ciclos CBC ou CBC + 5 DIFF programáveis
Apenas 53uL de volume de amostra em tubo
primário (sem etapas de pré-diluição).

Pentra 60 C+ - Analisador Hematológico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Toda a funcionalidade do Pentra 60, com a
adição de um completo software de gerenciamento de dados em um computador
separado, que adiciona as seguintes funcionalidades:
•
•
•
•
•
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Identificação do paciente
Gerenciamento do Controle de
Qualidade
Armazenamento de 10.000 resultados
com histograma
Interfaceamento bidirecional
Possibilidade de acoplar uma impressora compatível com Windows

HEMATOLOGIA
Pentra 80 - Analisador Hematológico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Pilote e Controle sua análise com um simples
toque com Pentra 80. O equipamento possui:
•
•

•
•
•
•

Até 80 amostras/hora
Carregador automático de amostras
com capacidade para 100 tubos,
e carregamento contínuo
Modo STAT em tubos abertos ou fechados
27 parâmetros com diferencial
de 5 partes
Estação de trabalho integrada
com tela sensível ao toque
Micro-amostragem de sangue total
(CBC: 30 microlitros; DIFF: 53 microlitros)

Pentra 120 DX - Analisador Hematológico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
•
•

49 parâmetros
Auto carregador com carregamento
contínuo
• Dupla matriz DIFF
• Provas reflexas automáticas
• Validação automática dos resultados
• Corador de lâminas automático acoplado
(Opcional)
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HEMATOLOGIA
Yumizen H500
Seguro, fácil e confiável
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
•
•

•

•

•
•
•

Tela LCD touch colorida
Software altamente intuitivo, com menus
abrangentes e sistema de interpretação de
sinalização
Gestão de reagentes por códigos de barras,
atendendo aos requisitos de acreditação de
qualidade e rastreabilidade
O Gerenciamento de dados integrado e
capacidade de multiconexão garantem a
transferência de dados segura e amigável.
Requer apenas 20 µl de sangue total, em qualquer amostra de sangue, incluindo
tubos pediátricos.
Armazena 10.000 resultados + gráficos
Rendimento de 50 amostras/hora

CONTAGEM DIFERENCIAL COMPLETA COM 6 POPULAÇÕES DE LEUCÓCITOS,
UTILIZANDO APENAS TRÊS REAGENTES
•
•

A tecnologia do Yumizen H500 requer o uso de apenas 3 reagentes: Diluente, Agente
de Limpeza e o novo e específico Whitediff.
Utiliza as tecnologias de Impedância, Absorbância e Citometria (Sistema Sequencial
Hidrodinâmico Duplo ‘DHSS’),

REPORTA 27 PARÂMETROS.
• WBC | NEU# & NEU% | LYM# & LYM% | MON# & MON% | EOS# & EOS% | BAS#
& BAS% LIC# & LIC% | RBC | HGB | HCT | VCM | HCM | CHCM | RDW-CV |
PLT | MPV | PCT PDW | P-LCC |
P-LCR | RDW-SD.
CONTROLE DE QUALIDADE
•
•
•
•
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3 níveis de controle
Download de valores alvo
Gráficos de Levey-Jennings
Gráficos de Radar

HEMATOLOGIA
Yumizen H550
Hematologia em todo lugar, para todos
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
CARREGAMENTO CONTÍNUO DE AMOSTRAS
•
•
•
•

Rendimento de 43 amostras/hora
Autonomia de 40 amostras/hora
Homogeneização automática da rack
Moto STAT (Urgência)

SEGURO, FÁCIL E CONFIÁVEL
•
•
•
•
•
•

Tela LCD touch colorida
Software altamente intuitivo, com menus abrangentes e sistema de interpretação de sinalização
Gestão de reagentes por códigos de barras, atendendo aos requisitos de acreditação
de qualidade e rastreabilidade
O Gerenciamento de dados integrado e capacidade de multiconexão garantem a
transferência de dados segura e amigável.
Requer apenas 20 µl de sangue total, em qualquer amostra de sangue, incluindo
tubos pediátricos
Armazena 10.000 resultados + gráficos

CONTAGEM DIFERENCIAL COMPLETA COM 6 POPULAÇÕES DE LEUCÓCITOS,
UTILIZANDO APENAS TRÊS REAGENTES
•
•

A tecnologia do Yumizen H500 requer o uso de apenas 3 reagentes: Diluente, Agente
de Limpeza e o novo e específico Whitediff
Utiliza as tecnologias de Impedância, Absorbância e Citometria (Sistema Sequencial
Hidrodinâmico Duplo ‘DHSS’)

•
REPORTA 27 PARÂMETROS.
•

WBC | NEU# & NEU% |
LYM# & LYM% | MON# & MON% |
EOS# & EOS% |
BAS# & BAS% LIC# & LIC% | RBC | HGB | HCT | VCM | HCM | CHCM | RDW-CV |
PLT | MPV | PCT | PDW P-LCC | P-LCR | RDW-SD

CONTROLE DE QUALIDADE
•

3 níveis de controle, Download de valores alvo, Gráficos de Levey-Jennings, Gráficos
de Radar
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HEMATOLOGIA

Pentra DF Nexus - Analisador Hematológico
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Produtividade e confiança;
Auto-carregador com capacidade
de carregamento contínuo;
Matriz dupla DIFF DIFF Matrix;
Provas reflexas automáticas;
Posto de validação com atlas citológico;
Tecnologia DHSS;
32 Parâmetros.

Yumizen H1500 / 2500 Hematologia Horiba
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Dominando o processo de análise para fornecer resultados confiáveis, o equipamento
oferece:
> Autonomia real de 120 amostras por hora para CBC-DIFF-NRBC e 120 lâminas por
hora;
> Rotação 360º automática de amostras
para homogeneização perfeita;
> Até 55 parâmetros com:
• NRBC incluído no ciclo DIFF;
• Plaquetas ópticas
(tecnologia de extinção óptica)
• Ciclo prolongado para baixas
contagens (LVC);
• Canais de glóbulos brancos
e vermelhos imaturos;
• Estação de Validação de múltiplos sites
que incorpora pacotes de regras padrão
(regras ISLH, Repetição, Testes Reflex,
Comentários e Validação).
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HORMÔNIOS

HORMÔNIOS
Analisador de Imunoensaio ACCESS II
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O Access 2 foi projetado para ter a robustez de um imunoensaio de laboratório de
referência no tamanho conveniente de uma bancada instrumento, e disponibilizar
maior controle qualidade, confiabilidade e velocidade, sem sacrificar o valioso
espaço do seu negócio. É um dos menores analisadores em sua classe, executa até 100 testes por hora
e possui STAT e testes reflexos automáticos.

Sistema de Imunoensaio UniCel DxI 800®
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Com surpreendente facilidade operacional, o sistema de imunoensaio UniCel DxI 800,
permite que laboratórios diminuam os passos do processo e melhorem o tempo de resposta. O equipamento utiliza os mesmos reagentes usados no Access® 2, que permite
obter resultados equivalentes com o sistema Access® de Imunoensaio.
Recursos padrões:
• Rendimento de até 400 testes/hora com
carga contínua de STAT e amostras, para
acompanhar as exigências do fluxo máximo
de trabalho;
• Sistema que libera o tubo primário, após
criar uma alíquota;
• Teste reflexo inserido, que aprimora a eficiência e tempo de resposta sem necessidade de rastrear tubos de amostras para
refazer testes;
• Compartimento refrigerado que comporta
50 packs de reagentes;
• Software que oferece interface gráfica
de fácil uso, que minimiza o treinamento
operacional.
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MICROBIOLOGIA

MICROBIOLOGIA
Microscan Autoscan 4
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Ideal para laboratórios de capacidade média e alta, o equipamento semi automatizado
para identificação bacteriana e susceptibilidade antimicrobiana (Concentração Inibitória
Mínima – MIC), Microscan Autoscan 4, simplifica testes de identificação e sensibilidade a
antibióticos ao mesmo tempo em que fornece resultados padronizados.
Características:
• Possui leitura automatizada de identificação
• bacteriana e sensibilidade em
segundos;
• Suporta testes para espécies difíceis
e de crescimento;
• A automatização agiliza o fluxo de trabalho e intensifica seu desempenho;
• Incubação automatizada, interpretação de testes e controle de reagente;
• O sistema computadorizado registra automaticamente e interpreta os
resultados do instrumento;

MicroScan WalkAway 96 Plus
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
•
•

•

•
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Ideal para laboratórios de capacidade média e alta;
Equipamento totalmente automatizado para identificação bacteriana e susceptibilidade antimicrobiana (MIC), que agiliza o
fluxo de trabalho e intensifica seu
desempenho;
Suporta diversas necessidades
de rotina de trabalho com modelos de capacidade de 40 e 96
painéis;
Incubação automatizada, interpretação de testes e controle de
reagente.

URINA

URINA
Sistema de urinálise Iricell
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
As soluções de urinálise
do Iris ajudam a levar os
laboratórios para o futuro.
A tecnologia do equipamento diminui as taxas
de revisão manual e permitem uma verdadeira
padronização para o fluxo
de trabalho otimizado de
uma ponta a outra e com
maior eficiência.

U120
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Equipamento simples e preciso
Requer mínimo de treinamento;
Até 120 testes/hora no modo contínuo;
Pode ler uma tira por vez no modo de teste Individual;
Modos de teste rotina, urgência e controle de qualidade
Calibração automática que garante precisão e
simplicidade;
Operação conveniente;
Armazena os últimos 500 resultados automaticamente;
Bips sonoros que avisam o operador o momento de imergir a tira na amostra;
Gerenciamento de dados simplificado;
Portas de comunicação RS232C para interfaceamento;
Leitor de códigos de barras (opcional);
Porta paralela para impressora externa.

URINA
U500
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eficiente e conveniente;
Precisão equivalente à
dos líderes do mercado;
Fácil de operar;
Até 500 testes/hora;
Calibração e descarte
de tiras automáticos que
facilitam o processamento;
Armazena os últimos 2.000 resultados automaticamente;
Alarma automaticamente resultados anormais;
Detecção e alinhamento automático das tiras para maior eficiência;
Modos de teste rotina, urgência e controle de qualidade;
Tela LCD sensível ao toque, com menu de simples para navegação;
Plataforma de carregamento e bandeja de descarte com desenho exclusivo, que
requer apenas um passo para limpeza;
Gerenciamento de dados simplificado;
Porta de comunicação RS232C, para interfaceamento;
Leitor de códigos de barras (opcional);
Porta paralela para impressora externa.
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Point of Care (POC)

Point of Care (POC)
Finecare III Plus
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O Finecare FIA Meter III Plus é um analisador quantitativo que utiliza a metodologia
de Imunoensaio por Fluorescência. Auxiliando no diagnóstico de diabetes, doenças cardiovasculares, injúria renal, tumores e mais de 30 opções de testes disponíveis, incluindo da
Covid 19. Obtendo resultados rápidos, precisos e quantitativos de vários analitos no sangue
total, plasma ou soro em alguns minutos.
- Acesso randômico;
- Fácil manuseio;
- Resultado rápido;
- Temperatura ambiente.
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Point of Care (POC)
Finecare Plus
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
O Finecare FIA Meter Plus é um analisador quantitativo que utiliza a metodologia
de Imunoensaio por Fluorescência. Auxiliando no diagnóstico de diabetes, doenças cardiovasculares, injúria renal, tumores e mais de 30 opções de testes disponíveis, incluindo da
Covid 19. Obtendo resultados rápidos, precisos e quantitativos de vários analitos no sangue
total, plasma ou soro em alguns minutos.
- Fácil manuseio;
- Interface amigável;
- Resultado rápido;
- Temperatura ambiente.
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