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Answers for life.*

Melhorar a fiabilidade e produtividade com  
a tecnologia de urianálise da sua confiança.

Produtividade Melhorada  
•	Suporta	até	450	testes	(cassete)	 
e	processa	até	240	amostras/hora	para	
um	maior	tempo	de	walk-away

•	Introdução	automática	do	número	de	
lote	e	data	de	validade	por	meio	de	
etiqueta	RFID,	poupando	tempo	ao	
operador	e	reduzindo	a	probabilidade	
de	ocorrência	de	erros

•	Cassetes	de	teste	eliminam	a	
necessidade	de	alinhar	as	tiras-teste

•	Integração	de	deteção	de	nível	de	
líquido	diminui	o	tempo	de	preparação	
da	amostra

•	O	design	do	sistema	facilita	o	acesso	às	
peças	a	serem	substituídas

Fiabilidade Melhorada
•	O	novo	sistema	de	tiras	em	cartão	
garante	o	transporte	altamente	fiável	
dos	mesmos	para	um	funcionamento	
contínuo

•	Diagnóstico	remoto	disponível	para	
assistência	na	resolução	de	problemas

•	Leitor	de	código	de	barras	integrado	
reduz	a	probabilidade	de	ocorrência	de	
erros	na	identificação	das	amostras

•	Sistema	identifica	o	tipo	de	tubo	e	
identifica	se	a	tampa	do	tubo	foi	
removida,	melhorando	a	fiabilidade	da	
pipetagem

Fácil de usar
•	Design	orientado	para	o	cliente	—	ecrã	
tátil	a	cores,	display	ergonómico,	com	
opções	de	menu	personalizáveis

•	Cassetes	de	teste	e	tubos	de	teste	
prontos	a	utilizar	simplificam	a	operação **Não	disponível	para	venda	nos	Estados	Unidos.

•	Suporte	remoto	e	equipas	de	assistência	
experientes	prontas	a	dar	suporte	

•	Suporta	uma	grande	gama	de	volumes	
de	testes	—	carrega	até	200	amostras	
de	uma	só	vez

•	Manutenção	e	limpeza	simplificadas	

Resultados de confiança
•	Sensibilidade	e	especificidade	
clinicamente	relevantes

•	Câmara	digital	a	cores	avalia	a	cor	para	
melhorar	a	precisão	dos	resultados

•	Rendimento	standardizado	—	são	
utilizados	os	mesmos	testes	em	toda	a	
gama	de	analisadores	CLINITEK®,	desde	
o	point	of	care	até	ao	laboratório	central

•	A	marca	CLINITEK	é	reconhecida	como	
líder	nos	testes	químicos	de	urina

•	Líquido	de	calibração	de	todos	os	
analitos	pronto	a	utilizar	oferece	
confiança

Menu abrangente
•	Cassetes	com	dois	menus	de	testes	
baseados	nas	necessidades	do	cliente

•	Cassetes	de	urianálise	CLINITEK	Novus	
10	para	testes	de	rotina

•	Cassetes	de	urianálise	CLINITEK	Novus	
PRO	12	para	deteção	precoce	de	doença	
renal

•	CLINITEK	Novus	PRO	12	oferece	teste	de	
microalbuminúria	com	resultados	do	
rácio	A:C	

O	Analisador	Químico	de	Urina	
Automático**	CLINITEK	
Novus™	combina	a	tecnologia	
química	de	dry-pad para	urina	
com	a	apresentação	dos	testes	
em	formato	de	cassete,	para	
ajudar	a	garantir	resultados	
standardizados	e	produtividade	
máxima	em	laboratórios	
volume	alto.

Ao	oferecer	um	abrangente	
espetro	de	testes	e	uma	
capacidade	de	até	240	
amostras	por	hora,	o	
analisador	CLINITEK	Novus	
agiliza	o	fluxo	de	trabalho,	
simplifica	as	análises	de	rotina	
e	de	urgência,	apresentando	
resultados	consistentes	e	de	
alta	qualidade,	mesmo	
durante	períodos	de	pico.
O	Analisador	Químico	de	Urina	
Automático	CLINITEK	Novus	
oferece	uma	operacionalidade	
fiável	e	um	vasto	menu	e	
resultados	uniformes	em	todos	
os	sistemas	de	urianálise	da	
Siemens.

* Respostas para a vida.



†Com	cassetes	CLINITEK	Novus	PRO	12.	
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A	Siemens	Healthcare	Diagnostics,	um	líder	global	
em	diagnósticos	clínicos,	fornece	a	profissionais	
de	saúde	em	hospitais,	especialistas	e	médicos	em	
laboratórios,	e	nos	point	of	care	toda	a	informação	
necessária	para	diagnosticar,	tratar	 
e	monitorizar	com	precisão	os	pacientes.	O	nosso	
portefólio	inovador	orientado	para	o	desempenho	
e	o	atendimento	personalizado	dos	pacientes	
combina	soluções	para	agilizar	o	fluxo	de	
trabalho,	otimizar	a	eficiência	operacional	 
e	conseguir	os	melhores	resultados	para	os	
pacientes.	
CLINITEK,	CLINITEK	Novus,	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	encontra-se	sujeita	a	diferentes	
exigências	regulamentares.	Por	favor	contate	o	
seu	representante	local	para	verificar	a	
disponibilidade.
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Especificações do CLINITEK Novus 
Descrição do Sistema
Analisador	químico	de	urina	totalmente	automatizado	

Testes avaliados
Gravidade	Específica Sangue Bilirrubina
pH Leucócitos Creatinina	†
Proteína Nitritos Albumina	†
Glucose Urobilinogénio Cor	e	Limpidez	
Cetonas
Cálculo automático: rácios	de	Proteína	:	Creatinina	†  
e	Albumina	:	Creatinina	† 
Verficações automáticas (Auto-Checks):	Exposição	à	humidade;	
baixo	nível	da	amostra;	depósito	de	resíduos	cheio;	depósito	de	
lavagem	vazio;	gaveta	de	cartões	utilizados	cheia;	poucos	testes	
disponíveis

Geral
Dimensões Profundidade:	686	mm	(27”)

Largura:	635	mm	(25”)
Altura:	533	mm	(21”)

Peso 42	kg	(93	lb)
Requisitos de potência 100–240	VAC	48–62	Hz
Consumo máximo 100	VA
Classificação em decibéis 65	dBA
Área de bancada mínima 
recomendada

Largura:	787	mm	(31”)
Profundidade:	762	mm	(30”)

Espaço livre mínimo 
recomendado acima  
da bancada

843	mm	(33”)

Temperatura ambiente de 
serviço

18°	a	30°C	(64°	to	86°F)

Humidade ambiente  
de serviço

20	a	80%	humidade	relativa

Condições  
de funcionamento otimizado

22°	a	26°C	(72°	a	79°F)
35	a	55%	humidade	relativa

Sistema ótico Câmara	digital	a	cores	com	 
a	resolução	de	1	megapixel	 
(1400	x	750	pixéis)	e	uma	 
fonte	de	luz	LED

Correção da cor da urina Automática
Normas TUV,	CE,	EMC,	IEC	61326
Calibração Manual,	realizada	diariamente	

utilizando	quatro	soluções	de	
calibração;	o	sistema	termina	
calibração	utilizando	ajuste	de	base	
original	de	fábrica	para	cada	pad	de	
teste,	para	garantir	desempenho	
otimizado.

Descrição do Sistema
Capacidade Até	240	amostras	por	hora
Lista de carregamento Disponível
Capacidade para testes  
de urgência (STAT)

Disponível

Requisitos dos tubos  
de amostra

Largura:	16	mm	(0.63”)
Altura:	95–106	mm	 
(3.74–4.17”)

Capacidade de amostras 200	tubos	(10	tubos	por	rack)
Introdução de identificação  
de amostras

Manual,	código	de	barras,	 
ou	download	a	partir	do	LIS

Unidades de resultado Convencional,	convencional	com	
sistema	plus,	SI	e	SI	com	sistema	
plus

Cassetes de teste
Conjunto de testes por cassete 450	Mínimo	;	até	464
Tipo de cassetes CLINITEK	Novus	10

CLINITEK	Novus	PRO	12
Introdução de lote de cassetes 
e data de validade

Automático	com	etiqueta	FRID

Estabilidade a bordo da cassete 14	dias
Computador de bordo
Memória Resultados	de	Pacientes	7,500;	

Resultados	de	calibração	200;	
Resultados	de	controlo	400

Interfaces ASTM	e	HL7
Display Ecrã	tátil	a	cores	com	brilho	

regulável
Coluna de Som Volume	Regulável
Leitura de código de barras Leitor	de	Código	de	Barras	interno	

lê	Codabar	(NW-7);	Interleaved	2	de	
5	(I	2	de	5),	Códigos	39,	93,	e	128

Leitor de código de barras 
manual externo 

Opcional

Portas 4	USB,	Ethernet,	3	Seriais


