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Answers for life.**Respostas para a vida.

Especificações do Produto 
Descrição do Sistema Sistema de química clínica de acesso totalmente aleatório e contínuo
Produção de Testes Até 2400 testes/hora: 1800 testes/hora - fotométricos, 600 testes/hora - ISE
Ensaios a Bordo  59, incluindo 3 ensaios ISE (Na, K, Cl)

Tratamento de Amostras
Tubos de Amostra   Tubos de 5 mL, 7 mL e 10 mL; copos de amostras de 1 mL e 2 mL; recipientes definidos pelo utilizador
Tabuleiro para Amostras   84 posições para amostras; identificação positiva das amostras
Tipos de Amostras Validadas   Soro, plasma, urina, sangue total e LCR, dependendo do ensaio
Controlo da Integridade  Verificação qualitativa de hemólise, lipémia e icterícia; deteção, sinalização e gestão de coágulos;  
da Amostra deteção, sinalização e gestão de amostras com pouco volume 
Tratamento de STAT   84 posições, não dedicadas; as amostras de emergência são processadas com prioridade
Repetição Automática   Repetição automática de testes a partir da amostra pré-diluída retida ou da amostra original
Diluição da Amostra  Diluição automática até 1:5625 da amostra pré-diluída retida ou da amostra original
Testes Reflexo Automáticos  Capacidade de realizar de forma automática testes adicionais com base nos resultados do primeiro teste ou de uma  
 combinação de testes
Sonda Reagente Primária   Sensor do nível de líquido, proteção contra colisões, verificação líquido-superfície
Prevenção de Arrasto    Lavagem automática; lavagens adicionais da sonda de amostra automatizadas e programáveis para uma maior  
de Amostras prevenção
Produtividade de Amostras   Até 200 tubos por hora com utilização ISE; mais rápido sem utilização ISE 

Códigos de Barras
Códigos de Barra das Amostras   Até 20 dígitos; Interleaved 2 de 5, Código 39, Código 128, Codabar; A, B, e caracteres especiais (.-+/*$%)

Tecnologia micro-volume 
Pré-diluição Automática     Amostras diluídas normalmente a 1:5 (amostra de 30 µL + 120 µL de salino geram até 15 resultados de teste);   
de Amostras  retidas para repetição automática, testes reflexo automáticos ou diluição automática até os resultados estarem  
 disponíveis
Tabuleiro de Pré-diluição     120 cuvetes de pré-diluição
Volume de Amostras por Teste   2–30 µL de amostra pré-diluída, equivalendo a 0,4-6,0 µL de amostra original por teste (varia conforme o ensaio)
Volume Médio de Reagentes    80–120 µL por teste, dependendo do ensaio

Área de Reação 
Cuvetes de Reação   340 cuvetes reutilizáveis em acrílico
Banho de Reação   Sistema de circulação de óleo fluorocarbono inerte, 37°C
Fotómetro   14 comprimentos de onda fixos (340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 751, 805, 845 e 884 nm)
Fonte de Luz   Lâmpada de halogéneo 12V, 50W, arrefecida por circulação de água forçada
Cálculos do Resultado do Ensaio  Metodologias ponto final (EPA), taxa de reação (RRA), cinética de 2 pontos (2PA), análise da taxa constante (CRA)  
 e análise imunoensaio (IMA);
Tempos de Reação   3, 4, 5 e 10 minutos; tempos de reação prolongados 15 e 21 minutos
Correção Automática    Branco da amostra, branco da cuvete, alteração do ponto de medição, alteração do volume da amostra  
 na repetição do ensaio
Point Forwarding    Pode prolongar automaticamente a linearidade para medir amostras acima do intervalo do ensaio
Tecnologia do Ensaio   Potenciometria, fotometria, turbidimetria 

Manuseamento de Reagentes 
Tabuleiro para Reagentes    2 tabuleiros, (R1=60 e R2 =56 posições), refrigerados entre 6°C e 13°C
Capacidade de Reagentes a bordo   56 ensaios fotométricos
Capacidade de Testes a Bordo    40.000 testes fotométricos em média; mais de 100.000 ensaios fotométricos com a utilização de reagentes  
 concentrados
Reservatórios dos Reagentes    Reagentes de 20, 40, 70 mL
Controlo da Integridade   Identificação do código de barras do reagente, controlo e sinalização automáticos do inventário; controlo  
dos Reagentes e sinalização da calibração e do controlo; controlo e sinalização da estabilidade a bordo do reagente; sinalização  
 de baixo volume/ reagente expirado
Estabilidade a Bordo   Até 60 dias, dependendo do ensaio
Diluições dos Reagentes    Capacidade para diluir reagentes concentrados a bordo
¹Devido às legislações locais, nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.
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A Siemens Healthcare Diagnostics, líder mundial 
em diagnóstico clínico, oferece aos profissionais 
de saúde em hospital, a laboratórios de 
consultórios médicos e de referência bem como 
aos locais dos prestadores de cuidados de saúde, 
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 eficácia operacional  
e sustentar melhores resultados do paciente.

A ADVIA e todas as marcas associadas são marcas 
registadas da Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc. Todas as outras marcas e marcas comerciais 
são da propriedade dos seus 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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Capacidade de sistema aberto
Canais 200 canais, inclui 50 canais para aplicações definidas pelo utilizador

Elétrodos Seletivos de Iões (ISE) 
ISE    Medição simultânea indireta de Na+, K+, Cl-
Volume de Amostras ISE    Amostra original de 22 μL para os três testes
Vida Útil Esperada do Elétrodo     30.000 amostras ou 3 meses, o que ocorrer primeiro
Taxa de Produtividade     Até 600 testes/hora; 200 tubos/hora

Calibração/CQ 
Intervalo de Calibração Validado     Até 60 dias, detetado por software
Calibração automática   Intervalo de tempo definido pelo utilizador ou com o novo recipiente de reagente
CQ Automático     Intervalo definido pelo utilizador ou com a calibração automática
Visualização da Calibração     Apresentação gráfica de curvas de calibração
Dados do CQ   Apresentação gráfica do CQ; monitorização do CQ/tempo real; o pacote de CQ Avançado inclui gráficos  
 Levey-Jennings, regras de Westgard e de RiliBÄK; podem armazenar-se 125.000 resultados de controlo, arquiváveis  
 em suporte móvel
Tabuleiro para Calibração/Controlo    61 posições refrigeradas para calibradores, controlos e diluentes

Interface do Utilizador/Gestão de Dados 
Monitor  Ecrã tátil LCD de 22 polegadas (55.9 cm) de alta-resolução com altura ajustável
Sistema Operativo  Microsoft® Windows® 7
Documentação do Sistema  Manual do operador, guia de iniciação rápida e ajuda online
Armazenamento de Dados  500.000 resultados de testes ativos + 500.000 no histórico; podem ser arquivados em suporte móvel
Registos de Manutenção a Bordo  Sim
Interface Host  TCP/IP bidirecional
Consulta Host  ASTM; o sistema solicita a ordem de trabalho ou o batch das ordens de trabalho ao anfitrião
Serviço e Acesso Remoto  Serviço Remoto Siemens via porta Ethernet 1000BASE-T

Suportes móveis
Suportes móveis DVD, CD-RW, ou USB

Especificações Gerais
Requisitos Energéticos   200-240V a um consumo de 50/60 Hz, 3 kVA
Requisitos Hídricos  Água Reagente para Laboratório Clínico CLSI® ou equivalente ligada diretamente a uma fonte de água sob pressão
Consumo Máximo de Água  40 litros por hora
Requisitos de Drenagem  Mínimo de 40 litros por hora
Dimensões  Com monitor: 149 (a) x 177 (l) x 99 (d) cm 
 Sem monitor: 134 (a) x 177 (l) x 99 (d) cm
Peso            725 kg
Conformidade            Está em conformidade com as normas de saúde, segurança e ambientais internacionais,  
 incluindo as normas CE e RoHS
Emissão de Ruídos Inferior a 62 dB
Produção de Calor   5374 BTU/hora
Temperatura Ambiente   18°–30°C
Humidade Ambiente   20-80% sem condensação
¹ Devido às legislações locais, nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.
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