
Resultados
fiáveis

 Menu abrangente
 Verificação da qualidade
  Rápido e fiável

 Libertação rápida de tubos
 Alíquotas a bordo
  Rendimento elevado

 Software intuitivo e moderno
 Ecrãs táteis orientados por ícones
 Elevada produtividade

TAT 
rápido

Fácil de 
utilizar 

www.siemens.com/diagnostics

A fórmula para o futuro. 
Hoje.
O sistema ADVIA Chemistry XPT foi concebido para uma operação  
contínua e resultados imediatos e exatos — ajudando-o a alcançar  
o potencial máximo hoje, preparado para o amanhã.
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  Acompanhe  
a exigência  crescente  
do volume de trabalho  
do laboratório

Profissionais  de laboratório trabalham diariamente para 
ajudar os clínicos a oferecer melhores cuidados ao 
paciente
O processamento de amostras encontra-se em constante evolução, 
exigindo cada vez mais dos profissionais de Laboratório e dos sistemas 
instalados, especialmente em laboratórios de elevado volume. Além 
disso, os médicos precisam de resultados rápidos e exatos para oferecer 
aos pacientes cuidados de alta qualidade. Para se manter na vanguarda 
destas exigências, é necessário um analisador de química que mantenha 
uma operação contínua, uma excelente produtividade e aumente  
a eficiência, mesmo durante o processamento em horas de pico.

O sistema ADVIA® Chemistry XPT foi concebido para acompanhar  
o aumento do volume de trabalho. Com a nova interface de utilizador 
intuitiva, fácil de usar e com a tecnologia VeriSmart® para suportar  
a precisão dos testes, o sistema ADVIA Chemistry XPT fornece de forma 
previsível e consistente, resultados atempados e de confiança.

A Siemens une soluções inovadoras à excelência clínica no sistema 
ADVIA Chemistry XPT, levando ao aumento da produtividade do 
laboratório para acompanhar o ritmo das suas exigências de química 
clínica.
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Processamento ininterrupto e eficiência do 
laboratório otimizados através de uma 
operação simples e contínua
•  Formação e operação simplificadas através de uma interface intuitiva  

e orientada por ícones
•  Fluxo de trabalho melhorado através de calibração, CQ, arranque  

e encerramento automatizados
•  60 posições de reagentes e reagentes concentrados permitem uma 

elevada capacidade de testes a bordo de mais de 10.000 testes 
fotométricos durante longos períodos de produção, enquanto vários 
tamanhos de embalagem do reagente personalizam o seu menu para 
um menor desperdicio

•  Módulo ISE desenhado sem necessidade de manutenção diária, cada 
elétrodo Cl, K ou Na garante3 meses ou 30.000 testes de utilização

•  Possíveis problemas identificados rapidamente através da luz de 
estado, visível em todo o laboratório

•  Sem interrupção do processamento através do carregamento 
instantâneo da maioria dos fluidos do sistema

• Banho de reação e sistema ótico livre de manutenção 

Projetado para uma
 operação simples    e contínua

Luz de estado do sistema

Tamanhos flexíveis de reagente

Analisador com baixa manutenção, alta 
produtividade e com uma nova interface intuitiva

Painel de informação sobreposto no tabuleiro de amostras
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Gráfico de Levey-Jennings

Gestão de Dados

Ecrã de manutenção
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Resultados rápidos e precisos e TAT previsível 
através de uma gestão de amostras e 
tecnologias de verificação do sistema únicas
• Menu completo com mais de 115 ensaios 
•  TAT consistente e previsível: até 2400 testes por hora  

(1800 fotométricos mais 600 ISE) 
•  Redução dos requisitos de colheita de sangue através da tecnologia 

micro-volume que utiliza amostras de 30 μL para até 15 testes 
•  Processamento paralelo e rápido, TAT previsível através da rápida 

libertação dos tubos de amostra 
•  Diluição automática, pré-programável, testes reflexos e repetições 

sem solicitação da amostra graças à tecnologia de retenção  
de alíquotas 

•  Resultados de alta qualidade através da tecnologia VeriSmart®, uma 
combinação de hardware e software que fornece uma verificação 
exaustiva e automática dos processos do sistema 

•  Carregamento frontal de amostras STAT e de especialidade  
a qualquer momento, mesmo quando  o sistema está ligado  
à automação 

•  Elevada produtividade através de verificação da integridade  
da amostra, incluindo icterícia, hemólise, lipemia e deteção  
de coágulos, realizados sem a intervenção do operador 

Projetado para oferecer
 resultados imediatos    e precisos

Prato de reagentes

Tecnologia micro-volume  
e aliquotagem a bordo

Carregamento frontal de amostras

Sistema ADVIA Chemistry XPT na automação Aptio
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Fluxo de trabalho simplificado e acelerado 
através de uma automação poderosa e de 
Tecnologia de Informação para diagnóstico
O sistema ADVIA Chemistry XPT foi criado para a automação,  
sem necessidade de robótica adicional. Utiliza a tecnologia  
point-in-space que permite a pipetagem diretamente a partir  
da track. A aliquotagem a bordo permite que uma amostra seja 
imediatamente libertada na próxima estação de trabalho, 
aumentando a produtividade e aperfeiçoandoo tempo de resposta 
(TAT) do laboratório.

O sistema ADVIA Chemistry XPT pode ligar-se diretamente à família 
de soluções de automação da Siemens, bem como ao sistema de 
gestão de dados CentraLink™ e aos Serviços de Assistência Técnica 
Remota da Siemens (Siemens Remote Service - SRS), permitindo aos 
laboratórios adaptar-se e crescer à medida do seu volume de 
trabalho.

Soluções de automação Aptio™ e ADVIA®
•  Melhoria da eficiência do fluxo de trabalho e TAT reduzido através 

de módulos pré e pós-analiticos 
•  Utilização de recursos melhorados, redução de erros e tempo de 

resposta consistente e previsível através de um design modular  
e flexível; amostragem point-in-space; fluxo de amostra única  
e tecnologias inteligentes 

Sistema de gestão de dados CentraLink™
Entrega eficiente de resultados precisos em tempo oportuno através 
de fluxos de trabalho personalizados, simplificados entre 
automação, sistemas de química e outras áreas

Serviços de Assistência Técnica Remota da Siemens 
(SRS) para diagnóstico
Tecnologia de um serviço à distância, em tempo real, que oferece 
uma proteção segura da rede que liga os seus sistemas com acesso 
contínuo ao suporte técnico global da Siemens

Projetado para uma 
 uma conetividade perfeita    e poderosa

Para mais informações sobre o sistema 
ADVIA Chemistry XPT visite a página  
www.siemens.com/diagnostics ou contacte  
o seu representante local da Siemens.

Digitalize o 
código QR 
para saber 
mais!

Resolução remota de problemas

Sistema de gestão de dados CentraLink 
para simplificar o fluxo de trabalho

Tecnologia Point-in-Space

Prato de reagentes



www.siemens.com/diagnostics

A Siemens Healthcare Diagnostics, líder mundial 
em diagnóstico clínico, oferece aos profissionais 
de saúde hospitalar, aos laboratórios privados  
e de referência e a ambientes point-of-care  
a informação necessária para diagnosticar,  
tratar e acompanhar os pacientes com precisão.  
O nosso portefólio inovador 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.

ADVIA e todas as marcas associadas são marcas 
registadas da Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc. ou das suas filiais. 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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