
Atellica Sample Handler
Especificações Técnicas

O Atellica™ Sample Handler é o componente de 
processamento de amostras do Atellica Solution e serve 
como interface de entrada/saída independentemente  
do número de analisadores ligados. O patenteado Atellica 
Magline™ Transport liga todos os componentes num  
fluxo de trabalho integrado. O sistema de visualização 
multi-câmara com uma visão de 360º foi concebido para 
reduzir os erros na leitura dos códigos de barras, exceto 
manipulação e intervenção do operador. 

Os controlos e os calibradores estão refrigerados a bordo  
e podem ser partilhados por todos os analisadores 
ligados. A programação e o fornecimento automatizados 
simplificam os processos de calibração e de controlo de 
qualidade. Podem ser integrados até três Atellica Sample 
Handler com até sete analisadores Atellica Solution de 
imunoensaio e de química.

Sistema de Imunoensaio e Química Clínica, flexível, escalável e preparado para automação, 
concebido para oferecer controlo e simplicidade para que possa obter melhores resultados

Disfrute do poder do Atellica™ Solution, que inclui uma tecnologia patenteada de transporte 
magnético e bidirecional de amostras, a flexibilidade para criar mais de 300 configurações 
personalizáveis e um abrangente menu de ensaios* com tecnologias de deteção comprovadas. 

Atellica Solution*

*A disponibilidade do produto varia consoante o país.
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Especificações do Produto

Descrição Componente de gestão de amostras do Atellica™ Solution para entrada/saída de amostras de rotina, 
amostras STAT, calibradores e CQ. Liga-se aos analisadores de imunoensaios e de química clínica do Atellica 
Solution com o Atellica Magline™ Transport.

Configurações Até três Atellica™ Sample Handler por configuração, suportando até sete analisadores; liga-se ao sistema de 
Automação Aptio através do Atellica™ Sample Handler Connect

Upgrade no Local Sim — podem ser adicionados Atellica Sample Handler a uma configuração existente

Gestão das Amostras

Triagem Pós-analítica 220 posições de saída definidas pelo utilizador

Produtividade Até 500 tubos por hora

Capacidade de Amostras 440

Amostragem de Tubos Primários Sim, de forma direta ou através de um adaptador para os tipos de tubos suportados

Tubos Suportados > 30 tipos de tubos de amostras, incluindo tubos com cup no topo e dispositivos de micro-amostra  
(lista de tubos validados disponibilizada através de pedido)

Identificação de Tubos Não Suportados Os tubos validados são automaticamente processados com base nas suas características. Quando são detetados 
tubos não validados, o operador é alertado para a sua remoção e a amostra não será processada. 

Gestão STAT

Carregamento Racks STAT de 15 posições carregadas em qualquer posição no Atellica Sample Handler 

Priorização As racks STAT são reconhecidas após o fecho da gaveta. As amostras STAT são imediatamente priorizadas  
e superam o processamento das amostras de rotina

Calibração/Armazenamento CQ

Capacidade de Calibração/Controlo 60 posições

Temperatura Cal/CQ Refrigerado, 2 - 8º C num ambiente tapado, fechado

Atellica Magline Transport

Gestão da Amostra Individual Sim

Amostragem Aspiração direta do tubo

Viragens Viragens de 90 graus: até duas por sistema

Tecnologia Eletromagnética

Rastreio das Amostras Cadeia contínua de custódia

Interface do Utilizador/Gestão de Dados

Monitor Monitor com ecrã tátil de 22 polegadas

Sistema Operativo MICROSOFT WINDOWS EMBEDDED STANDARD

Documentos do Sistema Manual do operador, guia de iniciação rápida e ajuda online 

Armazenamento de Dados Capacidade para 1 milhão de testes; podem ser arquivados em dispositivos amovíveis

Ligação Informática TCP/IP bidirecional - Ethernet

Host Query TCP/IP-ASTM, IHE LAW-certified HL7 interface; o sistema solicita uma ordem de trabalho ou lote de ordens  
de trabalho a partir do sistema informático 

Acesso e Serviço Remotos Serviço Remoto Siemens através de uma porta 1000BASE-T Ethernet

*A disponibilidade do produto varia consoante o país.
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Manutenção

Diária Automática: <5 minutos; manual: 0 minutos

Registos de Manutenção a Bordo Agendamento e monitorização das atividades de 
manutenção de rotina através do software

Especificações Gerais

Requisitos Energéticos 200–240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Requisitos de Água Nenhum

Requisitos de Drenagem Nenhum

Dimensões Sem monitor e sem loop Atellica Magline:  
146 (a) x 98 (l) x 145 (p) cm; 57.5 (a) x 38.6 (l) x 57.1 (p) 
polegadas

Peso 476 kg (1050 lb)

Conformidade Em conformidade com as normas internacionais de 
ambiente, saúde e segurança incluindo CE e RoHS

Emissão de Ruído Nível de Pressão Média do Som: 53.4 dBA

Temperatura Ambiente 18 –30ºC (64 –86ºF)

Humidade Ambiente 20–80% sem condensação 

Altitude 0–2000 m (0–6562 pés)

Classificação de Sobretensão Categoria II

Dispositivos Amovíveis USB

Ar Comprimido Nenhum

Portefólio Atellica  
de Produtos  
de Laboratório

Concebido pela Siemens 
Healthineers para 
proporcionar controlo  
e simplicidade para que 
possa obter melhores 
resultados.

Controlo mais apertado  
do seu laboratório, fluxo  
de trabalho simplificado  
e mais tempo para se 
concentrar em chegar  
a melhores resultados  
de negócio e clínicos —  
é essa a promessa do nosso 
portefólio Atellica™  
de produtos laboratoriais.

*A disponibilidade do produto varia consoante o país.

Controlo. 
Simplicidade. 
Melhores 
Resultados.
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Aptio, Atellica, Atellica Magline e todas as marcas associadas são 
marcas comerciais da Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ou das 
suas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais e marcas são 
propriedade dos seus respetivos proprietários. 

O sistema de Automação Aptio é fabricado pela Inpeco  
e é exclusivamente distribuído pela Siemens Healthcare  
Diagnostics Inc. Inpeco é uma marca comercial da Inpeco SA. 

A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está 
sujeita a requisitos regulamentares variáveis. Por favor contacte o seu 
representante local para mais informações sobre a disponibilidade. 

Sede Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen 
Alemanha 
Telefone: +49 9131 84 0 
siemens.com/healthineers

Siemens Healthcare, Lda.  
Rua Irmãos Siemens, 1 - 1A
2720-093 Amadora
Portugal
Tel.: +351 214 204 172
Fax: +351 214 172 068
concursoshealthcare.pt.team@
siemens-healthineers.com 
www.healthcare.siemens.pt


