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ADVIA Centaur® XP, uma referência na Imunoquímica.
O tempo de resposta oferecido por um laboratório, na 
área da Imunoquímica, assume um papel crucial no  
reconhecimento do serviço prestado. Deve satisfazer as 
exigências do clínico e as necessidades do paciente, quer 
em quadros de urgência quer em alturas de pico de 
trabalho.

O ADVIA Centaur® XP foi desenhado tendo por base  
essa filosofia, apresentando assim uma velocidade  
de processamento ímpar de 240 testes/ hora, que permite 
cumprir com os tempos de resposta mais exigentes.

As análises são realizadas através da técnica de  
quimioluminescência direta, com um tempo para  
obtenção do primeiro resultado de 18 minutos.

Para complementar esta velocidade de processamento,  
é possível efetuar o carregamento de amostras, reagentes 
e consumíveis a qualquer momento, de forma contínua  
e sem pausa do sistema, mesmo durante o processamento 
de amostras. Esta forma de carregamento aumenta  
a produtividade e a versatilidade do ADVIA Centaur XP,  
libertando os operadores, oferecendo-lhes até 840 testes 
em walkaway.

Precisão na gestão de amostras
Este equipamento tem a capacidade para analisar  
diferentes tipos de amostra (soro, plasma ou urina)  
consoante o ensaio a realizar.

As amostras são colocadas em racks de 5 posições, sendo 
possível utilizar diferentes tipos de tubos na mesma rack, 
facilitando a organização e distribuição dos mesmos. Para 
amostras com pouco volume (amostras pediátricas ou 
geriátricas) é possivel a utilização de suportes destinados 
para esse fim, oferecendo a adaptabilidade necessária ao 
processamento das mesmas.

A qualidade e segurança são fatores de grande  
importância na Imunoquímica. Para assegurar  

o cumprimento de todas as exigências o ADVIA Centaur XP 
utiliza cuvetes e pontas descartáveis durante o processo 
de pipetagem da amostra, eliminando quaisquer vestígios 
de carryover entre as mesmas. A utilização de pontas  
descartáveis promove a prevenção de problemas com 
coágulos, já que cada amostra utiliza uma ponta de pipeta 
nova. Para além desta prevenção o ADVIA Centaur XP faz  
a deteção de coágulos e a sua gestão. Ao detetar um 
coágulo procede, automaticamente, à sua gestão na  
tentativa de eliminá-lo sem intervenção do operador.

O controlo da integridade da amostra fica completo com  
a capacidade de deteção de volume insuficiente de 
amostra para a realização do ensaio pretendido.

O tratamento de amostras urgentes é uma das mais valias 
deste sistema de Imunoquímica. A existência de uma 
entrada dedicada para racks com amostras urgentes  
permite o seu processamento a qualquer momento sem 
comprometer a sua produtividade. Assim, o tempo para 
obtenção do resultado de amostras urgentes é reduzido, 
dando uma resposta de qualidade mais célere,  
promovendo o bem estar do paciente.

Sabe como pode dar  
resposta às análises  
de rotina e às de  
especialidade sem  
perda de eficiência?

ADVIA Centaur® XP

Pontas de pipeta descartáveis ADVIA Centaur
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Versatilidade na gestão de reagentes
O ADVIA Centaur XP oferece ao laboratório um dos menus 
mais extensos do mercado com mais de 80 ensaios  
disponíveis, abrangendo grande parte dos ensaios  
de rotina e de especialidade.

Para rentabilizar a extensão do menu de ensaios, este 
analisador apresenta uma área de reagentes refrigerada, 
com capacidade para 30 ensaios a bordo. Assim,  
é possível ter disponível uma vasta gama de ensaios 
a qualquer momento, de forma a ir ao encontro das 
exigências do laboratório e dos clínicos. Cada posição  
corresponde a um ensaio diferente, não sendo necessário 
utilizar várias posições para o mesmo ensaio.

Os reagentes para este analisador são prontos a usar 
(ADVIA Centaur® ReadyPack™) e são comercializados em 
diferentes apresentações, promovendo uma real gestão 
de stocks, em função do volume do laboratório.  
Existem kits de 50, 100 e 200 testes.

Os reagentes auxiliares são colocados numa área  
independente da área de reagentes, existindo 25 posições 
refrigeradas especificas para estes.

Este analisador promove o controlo da integridade dos 
reagentes ao longo da sua utilização. Todos os reagentes 
são identificados via código de barras, sendo elaborado, 
de forma automática, um inventário dos reagentes  
a bordo.

Estes são monitorizados ao longo do tempo e o sistema 
lança alertas para informar o operador sobre o estado dos 
mesmos. Assim, o estado da estabilidade a bordo, da  
expiração do reagente, da quantidade de reagente  
remanescente e da calibração são apresentados no display 
quando oportuno, dando ao operador as ferramentas 
essenciais para uma boa gestão de reagentes e stock.

Automação Siemens na Imunoquímica
O sistema ADVIA Centaur XP foi desenhado para ser  
uma referência na área da Imunoquímica, quer como  
equipamento stand alone quer como parte integrante  
de uma cadeia de automação.

Com o objetivo de diminuir o tempo morto, este  
equipamento está sempre disponível com um tempo  
de arranque de apenas 5 minutos. Aliado a esta  
característica, faz a manutenção diária de forma 
automática, também em 5 minutos.

O enquadramento com a filosofia de automação  
Siemens é essencial, assim o ADVIA Centaur XP  
é compatível com os sistemas: VersaCell™, StreamLab®, 
ADVIA® Automation, e Aptio® Automation. Em todos  
os casos este equipamento faz o manuseamento  
individual da amostra, quer pelo braço robótico  
do VersaCell, quer pelo Sistema Puck dos restantes  
sistemas. Para rentabilizar o design em Track dos sistemas 
de automação Siemens, o ADVIA Centaur XP executa a 
pipetagem em Point-in-Space no tubo primário, reduzindo 
o tempo de retenção da amostra e disponibilizando-a para  
posteriores análises.

A associação deste sistema a uma cadeia de automação  
é feita sem adição de novo hardware, já que este vem  
preparado para integrá-la a qualquer momento,  
promovendo a adaptação da solução à realidade  
do laboratório.

ADVIA Centaur XP, a Imunoquímica ao seu serviço

Racks de amostras  
ADVIA Centaur, na fila de entrada
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ADVIA® Centaur, ADVIA Centaur® ReadyPack™, Aptio®, 
ADVIA® Automation, StreamLab®, VersaCell™ e todas as 
marcas associadas são marcas registadas da Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc. Todas as outras marcas registadas 
e marcas comerciais são  propriedade dos seus respetivos 
proprietários. A disponibilidade do produto pode variar de 
país para país e encontra-se sujeita a diferentes exigências 
regulamentares. Por favor contacte o seu representante local 
para verificar a disponibilidade do produto.


