
Visão geral
Descrição do sistema   Analisador de imunoensaios para 

point of care 

Testes quantitativos   Hemoglobina HbA1c (sangue total): 
2,5% a 14% (4 mmol/mol a 130 
mmol/mol) 
Microalbumina/Creatinina (urina): 
Albumina: 5 a 300 mg/L; 
Creatinina: 15 a 500 mg/dL (1,3 a 
44,2 mmol/L);  
Rácio Albumina: Creatinina: 1 a 2.000 
mg/g (0,11 a 226 mg/mmol)

Formato do teste  Cartuchos de imunoensaio 
independente 

Medição de testes      Transmissão ótica automática 

Resultados de teste  HbA1c: % e unidades mmol/mol IFCC 
Albumina: mg/dL 
Creatinina: mg/dL ou mmol/L  
Rácio A:C: mg/dL ou mmol/L

Resultados  Rácio Albumina:Creatinina: mg/g ou  
calculados mg/mmol  
 Glicose Média Estimada (GMe): mg/dL 
 ou mmol/L 

Método de teste  HbA1c e Albumina: reação de 
aglutinação de anticorpos 
monoclonais; 
Creatinina: reação química de 
Benedict Behre

Tempo para os  HbA1c: 6 minutos;  
resultados de teste  A:C: 7 minutos;

Volume de amostra  HbA1c: 1 μL de sangue total; 
Microalbumina/Creatinina:  
40 μL de urina

Preparação  Sem pré-tratamento; 
da amostra  Não necessita de pipetagem

ID da amostra/Introd.  Opcional; através de ecrã tátil ou 
ID do operador leitor de código de barras

Controlo de qualidade/Conformidade
Calibração  O cartão de calibração específico do 

lote oferece uma calibração 
automática com cada cartucho.
Rastreável aos materiais de referência 
e métodos de teste da Federação 
Internacional de Química Clínica (IFCC) 
para medição de HbA1c

Agendamento Nenhum, Lembretes automáticos, 
flexível de CQ ou necessário

Testes de CQ  Bloqueio opcional em caso de falha de 
agendamento ou do CQ

Acesso do operador/  Restrito, se desejado, para proteger os  
Utilizador dados do paciente e do CQ e impedir  
 uma utilização não autorizada

Correspondência  Correlação ajustada com os métodos 
de resultados  de referência 
laboratoriais/   
Método de referência

Intervalos  Intervalos de referência definidos pelo 
de referência  utilizador disponíveis para HbA1c
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Ecrã  

Dados Ecrã tátil a cores com resolução 1/4 VG

Computador de bordo  

Capacidade  4.000 registos de pacientes e/ou  
de armazenamento / controlos; 
Memória Até 1.000 IDs de operador

Exportação de dados  Através de USB para o PC ou 
diretamente para o LIS/HIS ou gestor 
de dados, se interligado

Opções de ligação
Série Protocolo RS232, ASTM

Ethernet Protocolo ASTM ou POCT1-A2

Bidirecional  O POCT1-A2 suporta funções remotas 
do LIS/HIS, do Sistema de Gestão de 
Dados RAPIDComm ou de sistemas de 
gestão de dados de terceiros

Interfaces periféricas  

Porta USB USB 2.0 padrão

Leitor de códigos de  Série (9 pinos) 
barras externo  
(opcional) 

Impressora a bordo  54 mm (2 pol.) de largura: térmica/
etiqueta

Impressora externa  Suporta interface PCL padrão para 
impressoras através de porta USB

Geral  

Dimensões  9,0 (a) x 11,5 (l) x 10,5 (d) polegadas 
25,4 (a) x 28,7 (l) x 27,7 (d) cm  

Peso 3,88 kg (9,0 lb)  

Requisitos  100 a 240 VAC; 50/60 Hz 
energéticos  

Corrente de fuga  <0,3 mA em estado normal  
da linha  <0,5 mA em situação de primeira  
 avaria  

Potência de entrada 70 VA; 30 watts 
máxima   

Temperatura de 18°C a 30°C (64°F a 86°F) (Albumina)
funcionamento  15°C a 32°C (61°F a 88°F) (HbA1c) 
ambiente 

Temperatura de 5°C a 40°C (41°F a 104°F); 
funcionamento 10% a 90% de humidade relativa

Segurança  TÜV SÜD c/ Esquema CB, CSA-C22.2, 
EN60601, IEC 60601, UL60601 

CEM FCC 47: Parte 15 (Classe B), 
Emissões/Imunidade  EN60601-1-2 (Classe B) 

A Siemens Healthcare Diagnostics, um líder 
mundial em diagnóstico clínico, oferece aos 
profissionais de saúde em hospital, a laboratórios 
de consultórios médicos e de referência bem como 
a ambientes point of care, configurações com a 
informação vital 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 eficiência operacional  
e sustentar melhores resultados do paciente.

DCA Vantage, RAPIDComm e todas as marcas 
associadas são marcas registadas da Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc. Todas as outras marcas 
e marcas comerciais são propriedade dos respetivos 
proprietários. A disponibilidade do produto pode 
variar de país para país e está sujeita a requisitos 
regulamentares diferentes. Por favor contacte o seu 
representante local para verificar a disponibilidade.
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Resultado calculado Fórmula

HbA1c % HbA1c = (HbA1c/Hemoglobina total) x 100

Taxa de Filtração Glomerular (TFG)
TFG = 186 x (creatinina plasmática mg/dL)-1,154 x (idade do paciente)-0,203 x 

(0,742, se mulher) x (1,210, se afro-americano)

Glicose Média Estimada (GMe)
GMe (mg/dL) = 28,7 x HbA1c – 46,7  

GMe (mmol/L) = 1,59 x HbA1c – 2,59

Fórmula de divulgação dupla De IFCC para HbA1c % De % HbA1c para mmol/mol IFCC

NGSP NGSP = (0,09148 x IFCC) + 2,152 IFCC = (10,93 x NGSP) – 23,50

JDS (Japão) JDS = (0,09274 x IFCC) +1,724 IFCC = (10,78 x JDS) – 18,59 

Mono-S (Suécia) Mono-S = (0,09890 x IFCC) + 0,884 IFCC = (10,11 x Mono-S) – 8,94 
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