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Melhore a qualidade e a eficácia  
do seu laboratório com a tecnologia PSI.
Sistema de Hemostasia Sysmex CS-2000i

Answers for life.** Respostas para a vida.
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Está preparado para ver  
  a diferença que a tecnologia 

Potencie as capacidades do seu laboratório com  
as verificações da Integridade da Amostra na Fase  
Pré-Analítica (PSI®) utilizando o Sistema de Hemostasia 
Sysmex CS-2000i.

Os efeitos dos fatores pré-analíticos podem contabilizar até 70% dos erros 
em laboratório clínico.1

Utilizando tecnologias de análise de múltiplos comprimentos de onda  
e o sensor de nível da amostra para detetar amostras potencialmente 
problemáticas, o Sistema Sysmex® CS-2000i reduz erros pré-analíticos e 
ajuda-o a apresentar resultados de elevada qualidade desde o primeiro 
ensaio.

Aumente a capacidade de gestão de amostras inadequadas do seu 
laboratório com o Sistema Sysmex CS-2000i, o primeiro instrumento numa 
nova geração de sistemas de coagulação da Siemens Healthcare Diagnostics.

avançada
 consegue fazer?

1. Lippi G et al. Clin Chem Lab Med. 2007;45:728-36.
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A leitura visual  
pode deixar problemas  de

Permita que o Sistema Sysmex CS-2000i aumente a 
qualidade dos resultados do seu laboratório. 

Utilizando a tecnologia PSI® com leitura simultânea de múltiplos 
comprimentos de onda, o Sistema Sysmex CS-2000i oferece uma ajuda 
adicional ao operador, identificando e gerindo automaticamente as amostras 
potencialmente problemáticas antes da análise. 

   integridade  
     da amostra 
não identificados

•  Deteta hemólise, icterícia e lipémia (HIL) 
com um controlo pré-analítico (Fig. 1) 
da amostra, realizado a 3 comprimentos 
de onda: 405 nm, 575 nm, e 660 nm

 –  Os critérios definidos pelo utilizador 
permitem o tratamento automático 
do resultado

•  A verificação do volume da amostra no 
tubo primário ajuda a identificar 
potenciais imprecisões causadas pela 
colheita inadequada da amostra, 
podendo resultar numa razão incorreta 
entre anticoagulante e plasma do 
paciente

 –  Pode programar até 3 tipos de tubos 
de colheita diferentes 

 –  Os resultados de tubos de colheita 
com volumes fora do intervalo 
aceitável são assinalados para efeitos 
de registo.

•  Leituras simultâneas da reação a 
múltiplos comprimentos de onda  
(340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm  
e 800 nm)

 –  Em condições específicas,  utiliza 
automaticamente comprimentos de 
onda ótimos para garantir resultados 
precisos na presença de HIL

 –  Reduz a necessidade de voltar a testar 
as amostras com resultados incorretos 
devido à interferência de substâncias.

Figura 1.Análise pré-analítica para HIL
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Um design inspirado no cliente que reflete as necessidades 
do laboratório de hoje.

•  O Sistema Sysmex CS-2100i oferece uma 
opção de perfuração de tampas com uma 
tecnologia pioneira de terceira geração

 – Reduz o tempo de processamento da 
amostra 

 –  Aumenta a segurança do operador, 
reduzindo o risco de exposição a 
materiais biológicos de risco

 –  Fiabilidade comprovada em ambiente 
laboratorial há mais de 12 anos

•  O software intuitivo simplifica os 
requisitos de funcionamento e formação

•  A opção do software para resolução de 
problemas ajuda a operador com causas 
e ações corretivas

•  Mínimo de manutenção pelo utilizador 
com gráfico diário automático (Figura 2)

•  A tabela de reagentes refrigerados 
permite uma estabilidade a bordo 
duradoura e reduz a necessidade de 
remover e substituir os reagentes 

•  As posições do frasco de reagente 
inclinado com identificação positiva do 
código de barras reduzem o desperdício 
de reagente

•  Carregamento contínuo de reagentes, 
amostras e cuvetes para um 
processamento ininterrupto

•  Entrada de código de barras 2D da 
Tabela de Valores Atribuídos para 
calibradores, controlos e reagentes 
assegura a transferência precisa de PT 
ISI e de valores nominais

•  O design robusto com mesa de 
reagentes giratória e os pequenos 
movimentos do pipetador processam as 
amostras de forma rápida e aumentam 
a fiabilidade do sistema

Figura 2. Lista de verificação de manutenção automática
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O sistema Sysmex CS-2000i/2100i aproveita o poder 
da tecnologia de múltiplos comprimentos de onda e 
reduz a necessidade de repetição dos testes.

A análise analítica da leitura 
simultânea de múltiplos comprimentos 
de onda utiliza até 5 comprimentos de 
onda diferentes para detetar e gerir 
amostras inadequadas.

A deteção foto-ótica do coágulo oferece 
múltiplas vantagens sobre os sistemas de 
deteção mecânicos.2 

•  A medição da transmissão luminosa 
pode realizar-se ao longo de todo o 
percurso de formação do coágulo e não 
apenas no fim 

•  Os padrões de reação atípica podem ser 
facilmente identificados, de forma  
a determinar o resultado correto da 
reação de coagulação para pacientes 
com reações de coagulação in vitro 
incomuns, tais como sépsis e CID

•  Os sofisticados algoritmos do sistema 
registam, controlam e verificam a 
cinética da reação para determinar o 
tempo de coagulação correto

•  As reações de coagulação apresentam o 
padrão de coagulação completo e não 
apenas um único ponto de dados, a fim 
de oferecer informações completas do 
teste 

O espetro ótico amplo cobre uma vasta 
gama de ensaios para permitir uma 
produtividade elevada.

•  Realiza ensaios de coagulação utilizando 
3 métodos de medição numa única 
plataforma 

•  Todos os detetores de reação podem ser 
utilizados para testar ensaios de 
coagulação, cromogénicos, 
imunológicos ou de aglutinação 

•  Reduz os efeitos da interferência de 
substâncias nos espetros de 
absorvância, selecionando 
automaticamente os comprimentos de 
onda mais apropriados

Deseja

 otimizar 
 a qualidade dos resultados  
 do seu laboratório?

Método de medição Ensaios Comprimentos de onda  (nm)

Coagulação

PT, TTPA, Fbg, TT, Ensaios do Fator 
Intrínseco e Extrínseco, Atividade da 
Proteína S, Coagulação de Proteína C, 
Rastreio e Confirmação de Lupus, Proteína 
C Ativada

 340, 405, 575,  
660, 800

Cromogénico 
Fator VIII, Fator XIII, Heparina, Antitrom-
bina, alfa-2 antiplasmina, Proteína C, 
Plasminogénio, Inibidor de C1

340, 405

Imunológico D-Dímero, Antígeno do FvW 575, 800

Aglutinação Co-Factor Ristocetina vWF 800

2.  B. Bai B et al. Blood Coagul Fibrinolysis.2008;19:569-76.
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    o seu fluxo de trabalho com     
  o Sistema Sysmex CS-2000i

Simplifique  

Extenso portefólio de testes expandido 
para a consolidação da estação de 
trabalho. 

•  Ensaio Cromogénico p/ Fator VIII 

• Ensaio Cromogénico p/ Fator XIII 

•  Fator Von Willebrand, Ensaio Cofator da 
Ristocetina

• Inibidor de C1 

Os reagentes de qualidade e a 
tecnologia avançada do instrumento 
fornecem-lhe resultados de confiança.

•   O fibrinogénio é detetado mesmo  
a níveis extremamente baixos para 
identificar e controlar condições de hipo  
e disfibrinogenemia

•  As deficiências graves do Fator VIII e do 
Fator IX podem ser detetadas em 
pacientes com hemofilia e em níveis 
bastante altos, para ajudar a identificar  
o risco de trombose

•  Os resultados correlacionam-se com 
toda a família de sistemas de 
hemostasia da Siemens para permitir 
um acompanhamento consistente dos 
pacientes de laboratório para 
laboratório

O software intuitivo e o registo 
automático dos procedimentos de 
manutenção asseguram um 
funcionamento simples e aumentam  
a confiança dos profissionais. 

•  Registo da manutenção do utilizador 
totalmente automático com lista de 
verificação

•  O guia de gestão de erros e de resolução 
de problemas assistido pelo software 
indica o estado e ações necessárias para 
solucionar o problema

•  A verificação automática e a 
conectividade bidirecional com o LIS 
permitem enviar os resultados aos 
médicos assim que estejam disponíveis

†Os intervalos de medição dependem do valor do calibrador.

Figura 3. Intervalos de medição aproximados

Intervalos de medição (aproximado)
Fibrinogénio  0.30 g/L (30 mg/dL) a 9.0 g/L (900 mg/dL)

Fator VIII 0.3% do  normal a 400% of normal†

Fator IX 0.3% do  normal a 400% of normal†
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•  A elevada estabilidade dos reagentes a 
bordo reduz os custos do laboratório

 –  O ângulo de colocação do frasco do 
reagente reduz o volume morto do 
reagente e otimiza o número de 
testes por frasco

 –  A refrigeração de reagentes a bordo 
permite uma estabilidade mais 
duradoura. Os frascos de reagente 
podem permanecer frequentemente 
no sistema até se esgotarem. Não é 
necessário retirá-los.

Canais de medição 

•   10 detetores de reação para métodos  
de medição diferentes; 4 desempenham 
o papel de misturadores durante  
a medição, se necessário

•  Fotometria de 5 comprimentos de onda 
simultâneos em todos os canais de 
deteção (340 nm, 405 nm, 575 nm,  
660 nm e 800 nm)

Capacidade de amostras 

•   50 amostras

• 5 posições STAT adicionais

Aumente a

eficácia e a
produtividade

A função de controlo de qualidade 
automática e programável assegura 
resultados precisos. 

•  Execução automática do CQ com 
mudança do frasco de reagente

•  Execução automática do CQ a intervalos 
estabelecidos

O carregamento contínuo das amostras 
do paciente, reagentes e consumíveis 
permite um fluxo de trabalho 
ininterrupto.

•   Funções de gestão de reagentes 
melhoradas

 –  Carrega até 40 reagentes na área de 
reagentes

 –  A função de leitura do código de 
barras e o software avançado 
permitem uma gestão eficiente dos 
reagentes:

  - Identificação positiva dos reagentes 

  - Seguimento do volume 
remanescente em tempo real

  - Seguimento da estabilidade a bordo 

Estabilidade de reagentes a bordo Horas

seg. PT (ThrS/Inn)  96

TTPA (todos reagentes) 96

Fibrinogénio (Dade Thr.) 96

D-Dímero 120

FVIII/FIX 96*

*FIX com Pathromtin™ SL = 72 horas
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Capacidade de reagentes  
e condições de temperatura  

•  40 posições a uma temperatura média  
de 10°C

•  5 posições tampão à temperatura 
ambiente 

Curvas de calibração

• Gestão de lotes múltiplos de reagentes

 –  Máximo de 10 curvas de calibração  
por lote

 –  Máximo de 10 lotes de reagentes  
por parâmetro

Armazenamento dos dados  
dos resultados

•  10.000 amostras, cada com um máximo 
de 60 resultados

•  Os resultados podem ser exportados em 
formato CSV® e importados para 
Microsoft® Excel

Display

•  Ecrã tátil de 19 polegadas com teclado  
e rato

O Sistema de Hemostasia 
Sysmex CS-2000i – mais 
uma inovação de 
qualidade da Siemens 
Healthcare Diagnostics, a 
líder mundial no mercado 
de testes de coagulação.

Informação para encomendas
Nº de catálogo Descrição do produto Quantidade

10488583 Sistema Sysmex CS-2100i, 230V 1 unidade

10488585 Sistema Sysmex CS-2100i com unidade perfuradora de tampas, 
230V

1 unidade

Para mais informações, por favor contacte o seu representante local ou visite-nos em www.siemens.com/diagnostics

Informações completas sobre 
os reagentes a bordo com 
gráficos e dados de apoio
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A Siemens Healthcare Diagnostics, líder mundial 
em diagnóstico clinico, oferece aos profissionais 
de saúde em hospital, a laboratórios de 
consultórios médicos e point-of-care bem como  
a locais de prestadores de cuidados de saúde, 
configurações com a informação viral necessária 
para diagnosticar, tratar e acompanhar  
os pacientes com precisão. O nosso inovador 
portefólio de soluções orientadas para  
o desempenho e o nosso atendimento ao cliente 
personalizado combinam-se para agilizar o fluxo 
de trabalho, melhorar a eficácia operacional  
e sustentar melhores resultados do paciente. 

A Pathromtin, a PSI e todas as marcas associadas 
são marcas registadas da Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. Todas as outras marcas comerciais 
e registadas são propriedade dos seus respetivos 
proprietários.

A Sysmex é uma marca registada da Sysmex 
Corporation. O nome de produto oficial do 
Sistema Sysmex CS-2000i é Analisador Automático 
de Coagulação Sanguínea Sysmex CS-2000i 
/2100i.

A disponibilidade dos produtos pode variar de país 
para país e está sujeita a requisitos 
regulamentares diferentes. Por favor contacte  
o seu representante local para verificar  
a disponibilidade dos produtos. 
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