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Sistema Sysmex CS-5100
Folha de especificações

Answers for life.*

Resultados precisos de imediato
O sistema Sysmex® CS-5100 é um analisador de coagulação totalmente automatizado ligado ao computador para  
a utilização de diagnóstico in vitro, que processa rapidamente as amostras com um nível elevado de exatidão.  
O sistema oferece-lhe a capacidade de simplificar os seus processos de laboratório de hemostase e ajuda a produzir 
resultados precisos de imediato. Gestão de vários cartuchos do mesmo reagente,  gestão do inventário de reagentes para 
grandes volumes e a ligação para o abastecimento contínuo de água simplificam a rotina de  trabalho. A nova tecnologia 
de análise de comprimento de onda múltipla, verificações da integridade de amostras pré-analíticas (PSI) e a análise  
da reação de teste permitem resultados precisos desde a primeira corrida. 

Menu de teste do reagente
PT  Dade® Innovin,® Thromborel® S

APTT  Dade Actin,® Dade Actin FS, Dade Actin FSL, Pathromtin® SL

Fibrinogénio  Trombina Dade 

Tempo de trombina  Teste Trombina, Thromboclotin®

Tempo Batroxobin  Batroxobin

Fator de deficiência  Fator II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Anticoagulante Lúpus LA1 apresentação, LA2 confirmação

Caminho Proteína C  Proteína C, ProC®  AcR, ProC Global, F V Leiden, Protein S Ac, INNOVANCE®  Free PS Ag

Heparina  Heparina Berichrom®  

Antitrombina III  Antitrombina Berichrom III (A), Antitrombina INNOVANCE®  

D-dímeros  D-dímero INNOVANCE 

Fator Von Willebrand  vWF Ag,® INNOVANCE VWF Ac

Cromogéneo Fator Berichrom VIII Chromogenic, Fator Berichrom XIII Cromogéneo, Inibidor Berichrom C1,  
 Berichrom α2-Antiplasmin, Plasminogénio Berichrom, Proteína C Berichrom 

* Respostas para a vida.



Especificações do Sistema Sysmex CS-5100

Para mais informações, contacte o seu representante Siemens local ou visite o nosso site.

Medições
Princípio  Foto-ótico, contínuo, sequencial – com base nas alterações na luz transmitida emitida a partir da amostra  
 com o reagente adicionado

Método/ canais  Coagulação (20 canais simples), cromogéneos, imunoensaio e métodos de agregação

Canais de medição  20 posições (função de mistura através de varetas de agitação, possível para 8 posições)

Lâmpada de fonte  Lâmpada de halogéneo para medições com comprimentos de onda de 340, 405, 575, 660 e 800 nm

Modo de análise  Modos normal e microamostra

Método de análise  Análise de diluição, análise multidiluição (MDA), nova análise automática (análise de nova diluição,  
 nova análise, teste de reflexo)

Resolução de tempo  A amostragem pode ser realizada durante 1800 segundos, em intervalos de 0,1 segundos

Tempo de medição Até 1800 segundos para cada parâmetro

Incubação 36 posições

Manuseamento de amostras
Tipo de amostra  Tubos principais e/ou copos de amostras

Mecanismo de amostragem  Amostra automatizada e pré-diluição normal

Verificação da integridade  
das amostras (PSI) Verificação qualitativa de hemólise, lipemia, icterícia e verificação do nível de amostra do  tubo primário

Sistema de transporte  Racks de amostras de acesso contínuo com capacidade para 10 tubos

Carga máxima  100 amostras; 10 racks com 10 amostras por rack

Carregamento de amostras STAT  5 posições de urgência

Temperatura de armazenamento  Temperatura ambiente

Racks  10 racks de amostras, carga contínua; vários suportes específicos para os tubos e adaptadores disponíveis

Manuseamento  Combinação flexível de vários tubos de amostras com e sem tampa e 4 mL copo de amostra cónico

Perfuração da tampa Perfuração de tampas de tubos primários

Manuseamento do reagente
Reconhecimento do reagente  Identificação interna do código de barras do reagente

Mecanismo  de dispensação  5 ensaios: 3 aquecidos para os reagentes e 2 para amostras, controlos e calibradores. 3 recetores

Reagentes a bordo  40 posições do reagente/ controlo e 5 posições de soluções tampão/ lavagem 

Temperatura de armazenamento  40 posições de reagentes refrigerados a 10ºC ± 2ºC

Manuseamento  Mistura flexível de posições do reagente no prato dos  reagentes, vários adaptadores disponíveis

Posição de mistura  Até 10 posições disponíveis no prato dos reagentes 



*Os valores da produtividade foram determinados com o primeiro resultado;  
a capacidade de processamento varia consoante o reagente utilizado. Os valores  
da produtividade supracitados foram determinados através de um protocolo de estudo 
da Siemens com a PT (Reagente Thromborel S), APTT (Reagente Pathromtin SL), 
Reagente D-dímeros INNOVANCE e aplicações de teste AT (Reagente INNOVANCE AT).

Produtividade* (teste/ hora, aprox.) 

PT  400 

APTT   400 

PT/APTT  400 simultâneo

PT/APTT/AT/DD 282 simultâneo 
 Resultados para o processamento  
 em modo normal

Funcionamento
Modo de acesso  Acesso contínuo aleatório  
 (amostras, tubos de reação)

Calibração  2–12 pontos de curvas de calibração com  
 o máximo de 5 análises repetidas por ponto  
 e até 10 curvas de calibração; um grupo  
 de reagentes

Curva de calibração  250 parâmetros definidos pelo utilizador

Visualizar  de curva  Apresentação gráfica das curvas de   
de calibração calibração de até 10 diferentes reagentes/ 
 parâmetros 

Auto-calibração/ Auto-QC Intervalo de tempo definido pelo utilizador  
 ou com novo  cartucho de reagente

Controlo da temperatura  37ºC ± 0.5ºC canais de medição, área de 
 incubação, sonda do reagente

Tubos de reação
Tipo  Tubos de reação simples

Carga  Acesso contínuo automático,  
 1000 tubos de reação incluídos

Agitação do tubo  Sim 
de reação   

Líquido do sistema
Limpeza e lavagem  Soluções de lavagem incluídas

Reservatórios do sistema  Reservatórios de 20 L para água (lavagem)  
 e resíduos (opcional)

Computador/ Impressora
Posto de trabalho  PC

Visor  Tátil de 19” 

Impressora  Impressora gráfica (opcional)

Dispositivos  Ecrã tátil, teclado e rato, 
de introdução de dados  leitor de códigos de barras de 2D   

Armazenamento de dados  Cerca de 10.000 amostras com um  
 máximo de 60 resultados por amostra

Registos  Programação e monitorização da   
de manutenção incluída manutenção de rotina atividades através  
 de software       

Software
Interface LIS  Sysmex CA-1000, CA-1500, CS-2000i,  
 PC-DPS(C), ASTM1381-95/1394-95,  
 ASTM1381-02/1394-97

Ligação anfitriã  Entrada de série bi-direcional RS-232C  
 ou através da Ethernet-TCP/IP

Sistema operativo  Baseado no Microsoft® Windows 7

Alimentação
Tensão de funcionamento  Unidade principal: 200–240 V  
 Unidade pneumática: 100–117 V / 220–240 V

Consumo de energia  ≤ 1700 VA unidade principal; ≤ 280 VA  
 unidade pneumática (processamento) 

Frequência principal  50–60 Hz

Condições ambientais
Temperatura  
de funcionamento 15–30°C

Humidade ambiente 30–85% (sem condensação, exceto na mesa  
 do reagente)

Pressão atmosférica  70–106 kPa

Dimensões
Unidade principal  aprox. 1,030 (L) x 1,150 (P) x 1,280 (A) mm 
  40.6 (L) x 45.3 (D) x 50.4 (A) in.

Unidade pneumática  aprox. 280 (L) x 355 (P) x 400 (A) mm 
  11.1 (L) x 14.1 (D) x 15.7 (A) in.

Processamento  aprox. 546 (L) x 891 (P) x 1,195 (A) mm 
de informações   21.5 (L) x 35.1 (D) x 47.1 (A) in. 
Unidade cartão (IPU) 

Peso
Unidade principal  aprox. 278 kg  
  612.9 lb

Unidade pneumática  aprox. 17 kg  
  37.5 lb

Processamento  aprox. 67 kg 
de informações   147.7 lb   
Unidade cartão (IPU)   

Controlo de qualidade
Controlo x, controlo Levey-Jennings

Monitorização multirregras (regra Westgard)

Máximo de 1200 parcelas × 750 ficheiros podem ser guardados

De acordo com
Normas de segurança Unidade principal 
 IEC61010-1: 01, IEC61010-2-101:02,  
 IEC60825-1, UL61010-1:04,  
 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1:04
 Computador IPU 
 IEC61010-2 ou IEC-950, em conformidade  
 com as normas dos países relevantes  
 (fonte local)

Normas EMC IEC 61326-1:05, IEC 61326-2-6:05,  
 EN61326-2-6:06, em conformidade com as  
 normas dos países relevantes (fonte local)
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A Siemens Healthcare Diagnostics, atual líder 
global em diagnósticos clínicos, disponibiliza 
aos profissionais da saúde em hospitais, 
referências, laboratórios clínicos  
e point-of-care as informações essenciais 
necessárias para um diagnóstico, tratamento  
e monitorização precisos dos pacientes.  
A nossa gama inovadora de soluções 
direcionadas para o desempenho e cuidados 
personalizados combina o fluxo de trabalho 
fluido e eficiência funcional otimizada e 
suporta os melhores resultados dos pacientes.

A Siemens é a distribuidora exclusiva dos 
sistemas Sysmex® CA e CS no hemisfério 
ocidental e em países selecionados a nível 
mundial.

A Sysmex é uma marca registada da Sysmex 
Corporation. A designação oficial do produto 
sistema Sysmex CS-5100 é Sysmex CS-5100 
Analisador de coagulação de sangue.
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Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
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Siemens AG  
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Siemens Healthcare Diagnostics, Lda.
Rua Irmãos Siemens, 1
2720-093 Amadora
Portugal
Tel.: +351 21 420 4172
Fax: +351 21 417 2068
dx-shd-pt.healthcare@siemens.com
www.siemens.pt/healthcare

Actin, Berichrom, Dade, INNOVANCE, Innovin, 
Pathromtin, ProC, Thromboclotin, Thromborel, 
VWF Ag, e todas as marcas associadas são 
marcas registadas da Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. Todas as restantes marcas 
registadas e marcas são dos respetivos 
proprietários. A disponibilidade dos produtos 
varia consoante o país e está sujeita aos 
diferentes requisitos regulamentares. Para 
obter informações sobre a disponibilidade, 
contacte o seu representante local.
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