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Answers for life.*

Resumo
Descrição do sistema  Sistema de Imunoquímica
Velocidade  Até 200 testes por hora
Tempo para primeiro  
resultado 35 minutos
Capacidade a bordo 24 ensaios

Ensaios 
Tecnologia de ensaio Quimioluminescência 
Grupos de ensaio  Alergias, anemias, marcadores ósseos,  
 autoimunidade, marcadores cardíacos, diabetes,  
 doenças infecciosas, função metabólica, marcadores  
	 inflamatórios,	função	da	tiróide,	marcadores	 
 tumorais, hormonas do crescimento, endocrinologia  
 reprodutiva, drogas de abuso, veterinária,  
 entre outro.

Manuseamento de amostras 
Tubos de amostra Tubos de 12 a 16 mm de diâmetro, com 75 a 100 mm  
 de altura, tubos pequenos (microcontainer)
Capacidade de amostras 90 posições para amostras, carregamento contínuo  
 em racks de 15 posições
Controlo da integridade  Deteção	e	sinalização	de	amostra	insuficiente,	 
da amostra coágulos e bolhas
Carregamento  Programação em tempo real de amostras STAT  
de amostras STAT 
Diluições automáticas Diluição automática das amostras, nos ensaios  
 que o permitam
Diluição da amostra Diluição automática a partir da amostra original, para  
 amostras com valores acima dos estabelecidos
Testes reflexos automáticos	 Testes	reflexos	automáticos	baseados	nos	resultados		
 do primeiro teste
Tipos de amostra Plasma, soro, urina e LCR

Código de barras 
Formatos suportados  Código 128, Código 39, Codabar, Interleaved 2 of 5
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*Respostas para a vida.



Immulite, Immulite 2000, Immulite 
2000 XPi 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 encon- 
tra-se sujeita às diferentes 
exigências	regulamentares.	 
Por favor contacte o seu 
representante local para verificar  
a disponibilidade do produto.
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Manuseamento dos reagentes

Controlo da integridade   Identificação	do	reagente	por	código	de	barras,	 
dos reagentes  atualização automática do inventário, controlo  
  e sinalização da validade da calibração, controlo  
  e sinalização da presença de reagente a bordo,  
	 	 sinalização	de	reagente	expirado	ou	a	acabar

Refrigeração de reagentes 4 a 8ºC

Cuvetes

Tipo Cuvetes descartáveis

Capacidade  1000

Funcionamento contínuo

Carregamento/   Carregamento/ descarregamento automático  
descarregamento  e contínuo de racks, de amostras e reagentes 

Interface do utilizador

Sistema operativo  Microsoft® Windows® XP Professional

Calibração do ensaio

Identificação  Etiquetas de código de barras da Siemens Healthcare  
	 	 Diagnostics,	Lda.	contendo	dados	específicos	do	lote,		
  que podem ser lidos pelo sistema ou introduzidos  
  manualmente pelo operador

Estado  Registo e sinalização de estados de calibração,  
	 	 incluindo	aviso	de	calibração	expirada

Controlo de qualidade

Intervalo de Controlo  Definido	pelo	operador,	a	pedido	ou	em	intervalos	 
  de tempo pré-estabelecidos

QC Automático  Possibilidade de programar o controlo para ser  
	 	 executado	automaticamente

Definições de controlo  Definidos	pelo	utilizador

Manutenções

Manutenção  Possibilidade de o operador programar manutenções  
  automáticas

Condições ambientais

Temperatura de trabalho 18 - 32ºC

Alimentação  200-240 V, 50/60 Hz

Dimensões  A	x	L	x	P			165	x	236	x	114	cm	(incluindo	monitor)

Peso  363 kg (incluindo monitor)

Healthcare


	capa
	Esp  Técnicas_IMMULITE2000XPi_port_final

