
Analisador Atellica CH 930
Especificações Técnicas

O analisador Atellica™ CH 930 utiliza uma 
comprovada tecnologia de micro-volume para testes 
fotométricos e uma tecnologia de multisensores 
integrados (IMT) altamente fiável para testes  
de eletrólitos. O analisador Atellica CH 930 utiliza 
os mesmos reagentes e consumíveis em todas  
as configurações para uma gestão de inventário 

otimizada e resultados consistentes de pacientes, 
independentemente do local onde as amostras  
são testadas.

Podem ser ligados até seis analisadores  
ao Atellica Solution para acomodar volumes  
de testes de química.

Sistema de Imunoensaio e Química Clínica, flexível, escalável e preparado para automação, 
concebido para oferecer controlo e simplicidade para que possa obter melhores resultados

Disfrute do poder do Atellica™ Solution, que inclui uma tecnologia patenteada de transporte 
magnético e bidirecional de amostras, a flexibilidade para criar mais de 300 configurações 
personalizáveis e um abrangente menu de ensaios* com tecnologias de deteção comprovadas. 

Atellica Solution*

*A disponibilidade do produto varia consoante o país.
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Especificações Técnicas

Especificações do Produto

Descrição Analisador de Química com capacidade para testes fotométricos e eletrólitos (IMT)

Capacidade Até 1800 testes/hora: 1200 testes fotométricos/hora, 600 testes IMT/hora 

Autonomia Até 5 horas

Manuseamento da Amostra

Tipos de Amostra Validadas Soro, plasma, CSF, urina, sangue total (específico do ensaio)

Controlo de Integridade da Amostra Deteção do nível de líquido, deteção de coágulos, deteção de bolhas, deteção de amostras insuficientes, 
verificações de hemólise, icterícia e lipemia

Repetição Automática Repetição automática dos testes a partir de amostras pré-diluídas retidas ou da amostra original

Diluição da Amostra Para testes fotométricos, as amostras são diluídas 1:5 (50µL de amostra + 200 µL de diluente CH geram  
até 15 resultados de teste), retidas para repetição automática; diluição automática a partir da amostra  
pré-diluída retida quando o volume é adequado

Testes Reflexos Realiza testes adicionais com base nos resultados do primeiro teste ou combinação de testes

Prevenção de Contaminação da Amostra Protocolos de lavagem abrangentes disponíveis

Prato de Pré-diluição 115 cuvetes de diluição: cinco segmentos de 23 cuvetes

Volume de Amostra por Teste Fotométrico: 0.4 µL a 5.0 µL (varia de acordo com o ensaio) 
IMT: 25 µL produz resultados para sódio (Na+), potássio (K+) e cloreto (CL-)

Área de Reação

Cuvetes de Reação 221 cuvetes de plástico reutilizáveis: 13 segmentos com 17 cuvetes cada, para reação

Temperatura de Reação 37º C ± 0.5º C

Deteção da Reação Fotómetro: 11 comprimentos de onda fixos (340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 805 nm)

Fonte de Luz Lâmpada de halogéneo 12 V, 50 W complementada por um LED a 340 nm

Cálculos dos Resultados do Ensaio Ponto final (EPA), reação de cinética (RRA), cinética a 2-pontos (2PA), correção do branco da amostra

Tempos de Ensaio 3 - 10 minutos

Tecnologia de Ensaio Potenciométrica, fotométrica, turbidimétrica

Manuseamento de Reagentes

Compartimentos de Reagentes Dois pratos (70 posições cada), refrigerados

Ensaios a Bordo 67 posições de reagentes para ensaios fotométricos e 3 para ensaios de IMT (Na, K, Cl) para um total  
de 70 reagentes a bordo

Capacidade de Testes a Bordo Podem ser gerados até 100,000 testes com o uso de reagentes concentrados

Packs de Reagentes Recipientes de 50 mL de reagentes de duplo poço (2 x 25 mL cada); 95 - 2100 testes por pack

Controlo de Integridade do Reagente Identificação do código de barras dos packs de reagentes; rastreio automático e notificações do inventário, 
validade de calibrações e controlos, estabilidade a bordo, reagentes com nível baixo e fora de validade, 
deteção de bolhas nos reagentes

Estabilidade a Bordo Até 60 dias, dependente do ensaio

Gestão do Inventário de Reagentes Rastreio e notificação automáticos dos testes restantes, estabilidade a bordo e validade, calibração  
e condições de armazenamento para cada pack e poço

Sistema de Dispensação Duas sondas com deteção do nível de líquido

Etiquetas de Códigos de Barras Sim

Volume Médio do Reagente 10 - 100 µL por teste, dependente do ensaio

Canais Abertos Disponível; configurável de acordo com as especificações dos ensaios

Tecnologia Multissensor Integrado (IMT) para Na+, K+, Cl-

Tempo do Ensaio 18 segundos

Volume da Amostra 25 µL produzem três resultados

Diluição da Amostra Automática 1:10

Calibração Calibração automática

Preparação Ciclo de preparação automático

Validade do Cartucho A-LYTE™  
Tecnologia Multissensor Integrado

Até 5000 amostras ou 14 dias

*A disponibilidade do produto varia consoante o país.
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Calibração/CQ

Auto-Calibração Calibração automática do lote e pack específica para cada ensaio 
(quando ligado ao Atellica™ Sample Handler) 

Revisão da Calibração Exibição gráfica das curvas de calibração a partir de um mínimo 
de 20 lotes de reagentes diferentes e 20 packs de reagentes para 
cada ensaio

Auto-CQ Controlo de qualidade específico do ensaio, automático e definido 
pelo utilizador (quando ligado ao Atellica Sample Handler)

Revisão do Controlo de Qualidade Pacote de CQ Avançado com exibição gráfica do CQ em tempo 
real, incluindo média móvel de resultados dos pacientes, gráficos 
Levey Jennings, regras Westgard, regras RiliBÄK; podem ser 
armazenados até 125,000 resultados de controlo; arquivável em 
dispositivos amovíveis

Material de CQ/Calibração O material de CQ e de calibração é automaticamente carregado, 
rastreado e armazenado num compartimento tapado  
e refrigerado de 60 posições e é automaticamente movimentado 
para os analisadores quando o CQ ou a calibração são 
agendadas (quando ligado ao Atellica Sample Handler)

Manutenção

Diária Automática: <40 minutos; manual: <5 minutos

Semanal Automático: <60 minutos; manual: <5 minutos 
A manutenção diária não é necessária quando é realizada  
a manutenção semanal

Mensal Manual: <20 minutos

Mista Consulte o Guia do Operador para manutenções periódicas 
adicionais

Registos de Manutenção Agendamento, notificação e comunicação a bordo automáticos

Especificações Gerais

Requisitos Energéticos 200 a 240 VAC ± 10%, aproximadamente 8 A, 50/60 Hz, 3 KVA

Requisitos de Qualidade da Água Água Reagente Especial CLSI:  
• Resistividade: ≥ 10 MΩ-cm  
• Bactérias: ≤ 50 cfu/mL   
•  Carbono Orgânico Total (TOC): ≤500 ppb, ou ISO 3696 

água desionizada ligada diretamente a uma fonte de água 
pressurizada (34.5 - 206.8 kPa)

Consumo Máximo de Água 33 litros (8.7 galões) por hora

Requisitos de Drenagem Mínimo de 40 litros (10.6 galões) por hora por analisador

Dimensões 136.4 (a) x 148.9 (l) x 115.6 (p) cm;  
53.7 (a) x 58.6 (l) x 45.5 (p) polegadas

Peso 470 kg (1036 lb)

Conformidade Em conformidade com as normas internacionais de ambiente, 
saúde e segurança incluindo CE e RoHS

Emissão de Ruído Nível de Pressão Média do Som: <= 50 dBA

Produção Térmica de Processamento 8530 BTU/hora

Temperatura Ambiente 18 - 30º C (64-86ºF)

Humidade Ambiente 20 - 80%, sem condensação

Altitude 0 - 2000 m

Requisito de  Capacidade  
de Carga no Chão

669 kg/m2 (137lb/ft2)

Classificação da Sobretensão Categoria II

Classificação de Poluição Grau 2

Dispositivos Amovíveis USB

Portefólio Atellica  
de Produtos  
de Laboratório

Concebido pela Siemens 
Healthineers para 
proporcionar controlo  
e simplicidade para que 
possa obter melhores 
resultados.

Controlo mais apertado  
do seu laboratório, fluxo  
de trabalho simplificado  
e mais tempo para se 
concentrar em chegar  
a melhores resultados  
de negócio e clínicos —  
é essa a promessa do nosso 
portefólio Atellica™  
de produtos laboratoriais.

Controlo. 
Simplicidade. 
Melhores  
Resultados.

*A disponibilidade do produto varia consoante o país.
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A-LYTE, Atellica e todas as marcas associadas são marcas comerciais 
da Siemens Healthcare Diagnostics, Inc., ou das suas afiliadas.  
Todas as outras marcas comerciais e marcas são propriedade dos seus 
respetivos proprietários. 

A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está 
sujeita a requisitos regulamentares variáveis. Por favor contacte o seu 
representante local para mais informações sobre a disponibilidade.
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