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A Siemens Healthineers conta com mais de 40 anos de história de inovação em matéria de testes  
de hemóstase. Os nossos ensaios incluem uma vasta seleção de soluções de testes para apoiar 
clínicos na tomada de decisões e terapêuticas. O portefólio de ensaios de hemóstase abrange desde 
testes padrão de TP e APTT, até à tecnologia de testes inovadora da atividade do fator de von 
Willebrand no nosso ensaio INNOVANCE® VWF Ac. Embora as soluções de testes inovadoras com  
a tecnologia LOCI possibilitem que os laboratórios se mantenham na vanguarda dos avanços clínicos 
em matéria de testes de hemóstase, a gama abrangente de produtos visa um fluxo de trabalho 
simplificado através de composições de reagentes líquidos prontos a utilizar. Independentemente do 
quão rotineiros ou especializados sejam os seus testes, estamos empenhados em apresentar novos 
sistemas e reagentes que vão ao encontro das necessidades e dimensões dos diferentes laboratórios.

Portefólio de reagentes de hemóstase 
da Siemens Healthineers

Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente

Descrição do reagente e características de ensaios de utilização 
imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica®
COAG 360 BCS® XP BFT™ II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

TP

Thromborel® S

O reagente Thromborel S é preparado a partir do fator tecidual de placenta humana em 
combinação com estabilizadores e cloreto de cálcio. O reagente contém fatores de coagulação 
residuais mínimos, tal como protrombina ou fatores VII ou X, para uma determinação clara da 
deficiência dos fatores e curvas de fatores mais acentuadas. Devido à sua elevada sensibilidade 
em relação a estes fatores de coagulação, o reagente é apropriado para monitorização de 
terapêutica com anticoagulantes orais.
O reagente Thromborel S apresenta uma boa correlação com a preparação de tromboplastina de 
referência internacional, estabelecida pela OMS. Com o reagente Thromborel S e o plasma 
deficiente apropriado, é possível determinar a atividade dos fatores de coagulação II, V, VII e X.  
O reagente diferencia plasmas anormais, mesmo em patologias ligeiras. 

10446442
OUHP29

10446445
OUHP49

10 x para 4 mL

10 x para 10 
mL

TP

Thromborel S • • • • • •

Dade® Innovin®

O reagente Dade® Innovin® é preparado a partir de fator tecidual humano recombinante 
purificado, produzido em E.coli, combinado com fosfolípidos sintéticos, cálcio, tampões 
e estabilizadores. É altamente sensível em relação à deficiência de fatores extrínsecos e 
às amostras de plasma dos pacientes tratados com anticoagulantes orais. A sensibilidade 
do Reagente Dade Innovin é muito semelhante à da tromboplastina de referência da 
OMS, proveniente do cérebro humano. É insensível às concentrações terapêuticas de 
heparina, o que, em combinação com a sua elevada sensibilidade aos fatores de 
coagulação, torna o reagente Dade Innovin ideal para a monitorização da terapêutica 
com anticoagulantes orais e diferenciação de plasmas anormais, mesmo em formas 
ligeiras de patologias.

10445705
B4212-40

10445706
B4212-50

10445704
B4212-100

10 x para 4 mL

10 x para 10 
mL

12 x para 20 
mL

Dade Innovin • • • • • •

AP
TT

Dade Actin® 
Activated 
Cephaloplastin

O reagente Dade Actin Activated Cephaloplastin tem uma sensibilidade moderada às 
deficiências de fatores (VIII, IX, XI e XII) do sistema intrínseco. É a escolha ideal para 
instituições que requeiram um reagente de rastreio moderado de APTT para testes de 
rotina. O reagente Dade Actin Activated Cephaloplastin tem uma baixa sensibilidade  
à heparina, permitindo a monitorização de terapêutica com heparina, mesmo com 
dosagens elevadas de heparina. Tem uma sensibilidade moderada aos anticoagulantes 
lúpicos.

10445709
B4218-1

10445711
B4218-2

10 x 2 mL

10 x 10 mL

AP
TT

Dade Actin  
Activated 
Cephaloplastin • • • • •

Dade Actin FS 
Activated PTT

O reagente Dade Actin FS Activated PTT é um reagente altamente sensível para  
a deteção das deficiências de fatores (VIII, IX, XI e XII) do sistema intrínseco.  
Com sensibilidade moderada aos anticoagulantes lúpicos e uma alta sensibilidade  
à heparina, cumpre todos os requisitos de testes de coagulação de rotina.

10445712
B4218-20

10445710
B4218-100

10 x 2 mL

10 x 10 mL

Dade Actin FS  
Activated PTT • • • • • •

Dade Actin FSL 
Activated PTT

O reagente Dade Actin FSL Activated PTT apresenta uma sensibilidade acrescida a 
anticoagulantes lúpicos e sensibilidade moderada a heparina. O reagente demonstrou 
uma boa sensibilidade aos fatores para detetar deficiências clinicamente relevantes  
do sistema intrínseco.

10445713
B4219-1

10445714
B4219-2

10 x 2 mL

10 x 10 mL

Dade Actin FSL 
Activated PTT • • • • • •

Pathromtin® SL O reagente Pathromtin SL apresenta uma alta sensibilidade aos anticoagulantes 
lúpicos, deficiências de fatores e heparina.

10446066
OQGS29

10446067
OQGS35

10 x 5 mL

20 x 5 mL
Pathromtin SL • • • • • •

Formulação líquida, sem necessidade de reconstituição. 

Não requer tempo de espera.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente

Descrição do reagente e características de ensaios de utilização 
imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica®
COAG 360 BCS® XP BFT™ II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

TP

Thromborel® S

O reagente Thromborel S é preparado a partir do fator tecidual de placenta humana em 
combinação com estabilizadores e cloreto de cálcio. O reagente contém fatores de coagulação 
residuais mínimos, tal como protrombina ou fatores VII ou X, para uma determinação clara da 
deficiência dos fatores e curvas de fatores mais acentuadas. Devido à sua elevada sensibilidade 
em relação a estes fatores de coagulação, o reagente é apropriado para monitorização de 
terapêutica com anticoagulantes orais.
O reagente Thromborel S apresenta uma boa correlação com a preparação de tromboplastina de 
referência internacional, estabelecida pela OMS. Com o reagente Thromborel S e o plasma 
deficiente apropriado, é possível determinar a atividade dos fatores de coagulação II, V, VII e X.  
O reagente diferencia plasmas anormais, mesmo em patologias ligeiras. 

10446442
OUHP29

10446445
OUHP49

10 x para 4 mL

10 x para 10 
mL

TP

Thromborel S • • • • • •

Dade® Innovin®

O reagente Dade® Innovin® é preparado a partir de fator tecidual humano recombinante 
purificado, produzido em E.coli, combinado com fosfolípidos sintéticos, cálcio, tampões 
e estabilizadores. É altamente sensível em relação à deficiência de fatores extrínsecos e 
às amostras de plasma dos pacientes tratados com anticoagulantes orais. A sensibilidade 
do Reagente Dade Innovin é muito semelhante à da tromboplastina de referência da 
OMS, proveniente do cérebro humano. É insensível às concentrações terapêuticas de 
heparina, o que, em combinação com a sua elevada sensibilidade aos fatores de 
coagulação, torna o reagente Dade Innovin ideal para a monitorização da terapêutica 
com anticoagulantes orais e diferenciação de plasmas anormais, mesmo em formas 
ligeiras de patologias.

10445705
B4212-40

10445706
B4212-50

10445704
B4212-100

10 x para 4 mL

10 x para 10 
mL

12 x para 20 
mL

Dade Innovin • • • • • •

AP
TT

Dade Actin® 
Activated 
Cephaloplastin

O reagente Dade Actin Activated Cephaloplastin tem uma sensibilidade moderada às 
deficiências de fatores (VIII, IX, XI e XII) do sistema intrínseco. É a escolha ideal para 
instituições que requeiram um reagente de rastreio moderado de APTT para testes de 
rotina. O reagente Dade Actin Activated Cephaloplastin tem uma baixa sensibilidade  
à heparina, permitindo a monitorização de terapêutica com heparina, mesmo com 
dosagens elevadas de heparina. Tem uma sensibilidade moderada aos anticoagulantes 
lúpicos.

10445709
B4218-1

10445711
B4218-2

10 x 2 mL

10 x 10 mL

AP
TT

Dade Actin  
Activated 
Cephaloplastin • • • • •

Dade Actin FS 
Activated PTT

O reagente Dade Actin FS Activated PTT é um reagente altamente sensível para  
a deteção das deficiências de fatores (VIII, IX, XI e XII) do sistema intrínseco.  
Com sensibilidade moderada aos anticoagulantes lúpicos e uma alta sensibilidade  
à heparina, cumpre todos os requisitos de testes de coagulação de rotina.

10445712
B4218-20

10445710
B4218-100

10 x 2 mL

10 x 10 mL

Dade Actin FS  
Activated PTT • • • • • •

Dade Actin FSL 
Activated PTT

O reagente Dade Actin FSL Activated PTT apresenta uma sensibilidade acrescida a 
anticoagulantes lúpicos e sensibilidade moderada a heparina. O reagente demonstrou 
uma boa sensibilidade aos fatores para detetar deficiências clinicamente relevantes  
do sistema intrínseco.

10445713
B4219-1

10445714
B4219-2

10 x 2 mL

10 x 10 mL

Dade Actin FSL 
Activated PTT • • • • • •

Pathromtin® SL O reagente Pathromtin SL apresenta uma alta sensibilidade aos anticoagulantes 
lúpicos, deficiências de fatores e heparina.

10446066
OQGS29

10446067
OQGS35

10 x 5 mL

20 x 5 mL
Pathromtin SL • • • • • •

Os reagentes INNOVANCE de última geração ajudam a expandir  
a medicina de precisão através de uma maior exatidão de diagnóstico.

*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Fi
br

in
og

én
io

Multifibren® U
O reagente Multifibren U é um reagente de trombina bovina utilizado na determinação do 
fibrinogénio, pelo método de Clauss modificado para a deteção de hipo- e hiperfibrinogenemia 
e disfibrinogenemia, adquiridas ou hereditárias. O reagente é insensível à heparina até 2,0 U/mL 
e tem um intervalo de medição amplo de 0,80-12,0 g/L.

10446689
OWZG19

10446691
OWZG23

10 x para 2 mL

10 x para 5 mL

Fi
br

in
og

én
io

Multifibren U • • • •

Dade Thrombin
O reagente Dade Thrombin é um reagente eficaz na determinação (método de Clauss) 
de fibrinogénio, na deteção de hipo- e hiperfibrinogenemia, disfibrinogenemia e 
afibrinogenemia, adquiridas ou hereditárias. O reagente oferece uma longa 
estabilidade após reconstituição.

10445720
B4233-25

10445721
B4233-27

10 x para 1 mL

10 x para 5 mL
Dade Thrombin • • • •

Dade Fibrinogen 
Determination

O reagente Dade Fibrinogen Determination consiste no reagente Dade Thrombin, 
Fibrinogen Standard e Dade Owren’s Veronal Buffer para utilização na determinação 
de fibrinogénio (método de Clauss) na deteção de hipo- e hiperfibrinogenemia, 
disfibrinogenemia e afibrinogenemia, adquiridas ou hereditárias. O reagente oferece 
uma longa estabilidade após reconstituição.

10445718 
B4233-15SY Kit Dade Fibrinogen 

Determination • • •
N Antiserum to 
Human Fibrinogen

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360.

10873654
OSCA13 1 x 2 mL N Antiserum to 

Human Fibrinogen •

Te
m

po
 d

e 
Tr

om
bi

na
/T

em
po

 d
e 

re
pt

ila
se

BC Thrombin

O reagente BC Thrombin é utilizado para a determinação do tempo de trombina.  
É apropriado para a monitorização da terapêutica fibrinolítica, o rastreio de doenças 
de formação de fibrina, em casos suspeitos de estados de deficiência grave de 
fibrinogénio e para a diferenciação entre o prolongamento do tempo de trombina 
induzida por heparina e doenças de formação de fibrinogénio.
O tempo de trombina pode estar prolongado devido a doenças na polimerização  
da fibrina, bem como devido à presença de heparina. A diferenciação pode ser 
conseguida com a utilização do reagente Batroxobin.

10446636 
OWNA11 Kit

Te
m

po
 d

e 
Tr

om
bi

na
/T

em
po

 d
e 

re
pt

ila
se

BC Thrombin •

Thromboclotin®

O reagente Thromboclotin destina-se à determinação do tempo de trombina  
em plasma humano citratado. O reagente é apropriado para monitorização de 
terapêutica fibrinolítica, rastreio de doenças de formação de fibrina, em casos 
suspeitos de estados de deficiência grave de fibrinogénio, e para a diferenciação 
entre o prolongamento do tempo de trombina induzido por heparina e doenças  
de formação de fibrinogénio.
O tempo de trombina pode estar prolongado devido a doenças na polimerização  
da fibrina, bem como devido à presença de heparina. A diferenciação pode ser 
conseguida com a utilização do reagente Batroxobin.

10445597 
281007

10 x para 10 
mL Thromboclotin • • • • •

Test Thrombin

O reagente Test Thromboclotin destina-se à determinação do tempo de trombina  
em plasma humano citratado. O reagente é apropriado para monitorização de 
terapêutica fibrinolítica, rastreio de doenças de formação de fibrina, em casos 
suspeitos de estados de deficiência grave de fibrinogénio, e para a diferenciação 
entre o prolongamento do tempo de trombina induzido por heparina e doenças  
de formação de fibrinogénio.
O tempo de trombina pode ter sido prolongado devido a doenças na polimerização 
da fibrina, bem como devido à presença de heparina. A diferenciação pode ser 
conseguida com a utilização do reagente Batroxobin.

10446598 
OWHM13 10 x para 5 mL Test Thrombin • • • • •

Batroxobin 

O reagente Batroxobin é um reagente à base de veneno de cobra destinado à determinação 
do tempo de reptilase. É ideal para a monitorização de terapêutica fibrinolítica através da 
determinação dos produtos de degradação de fibrinogénio/fibrina, diagnóstico de 
afibrinogenemia e disfibrinogenemia, e clarificação dos tempos de trombina prolongados, 
em casos suspeitos de presença de heparina.

10446463 
OUOV21 2 x para 5 mL Batroxobin • • • • • •

Formulação líquida, sem necessidade de reconstituição. 

Não requer tempo de espera.
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fibrinogénio, pelo método de Clauss modificado para a deteção de hipo- e hiperfibrinogenemia 
e disfibrinogenemia, adquiridas ou hereditárias. O reagente é insensível à heparina até 2,0 U/mL 
e tem um intervalo de medição amplo de 0,80-12,0 g/L.
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Dade Thrombin
O reagente Dade Thrombin é um reagente eficaz na determinação (método de Clauss) 
de fibrinogénio, na deteção de hipo- e hiperfibrinogenemia, disfibrinogenemia e 
afibrinogenemia, adquiridas ou hereditárias. O reagente oferece uma longa 
estabilidade após reconstituição.

10445720
B4233-25

10445721
B4233-27

10 x para 1 mL

10 x para 5 mL
Dade Thrombin • • • •

Dade Fibrinogen 
Determination

O reagente Dade Fibrinogen Determination consiste no reagente Dade Thrombin, 
Fibrinogen Standard e Dade Owren’s Veronal Buffer para utilização na determinação 
de fibrinogénio (método de Clauss) na deteção de hipo- e hiperfibrinogenemia, 
disfibrinogenemia e afibrinogenemia, adquiridas ou hereditárias. O reagente oferece 
uma longa estabilidade após reconstituição.

10445718 
B4233-15SY Kit Dade Fibrinogen 

Determination • • •
N Antiserum to 
Human Fibrinogen

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360.

10873654
OSCA13 1 x 2 mL N Antiserum to 

Human Fibrinogen •
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BC Thrombin

O reagente BC Thrombin é utilizado para a determinação do tempo de trombina.  
É apropriado para a monitorização da terapêutica fibrinolítica, o rastreio de doenças 
de formação de fibrina, em casos suspeitos de estados de deficiência grave de 
fibrinogénio e para a diferenciação entre o prolongamento do tempo de trombina 
induzida por heparina e doenças de formação de fibrinogénio.
O tempo de trombina pode estar prolongado devido a doenças na polimerização  
da fibrina, bem como devido à presença de heparina. A diferenciação pode ser 
conseguida com a utilização do reagente Batroxobin.

10446636 
OWNA11 Kit
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 d
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BC Thrombin •

Thromboclotin®

O reagente Thromboclotin destina-se à determinação do tempo de trombina  
em plasma humano citratado. O reagente é apropriado para monitorização de 
terapêutica fibrinolítica, rastreio de doenças de formação de fibrina, em casos 
suspeitos de estados de deficiência grave de fibrinogénio, e para a diferenciação 
entre o prolongamento do tempo de trombina induzido por heparina e doenças  
de formação de fibrinogénio.
O tempo de trombina pode estar prolongado devido a doenças na polimerização  
da fibrina, bem como devido à presença de heparina. A diferenciação pode ser 
conseguida com a utilização do reagente Batroxobin.

10445597 
281007

10 x para 10 
mL Thromboclotin • • • • •

Test Thrombin

O reagente Test Thromboclotin destina-se à determinação do tempo de trombina  
em plasma humano citratado. O reagente é apropriado para monitorização de 
terapêutica fibrinolítica, rastreio de doenças de formação de fibrina, em casos 
suspeitos de estados de deficiência grave de fibrinogénio, e para a diferenciação 
entre o prolongamento do tempo de trombina induzido por heparina e doenças  
de formação de fibrinogénio.
O tempo de trombina pode ter sido prolongado devido a doenças na polimerização 
da fibrina, bem como devido à presença de heparina. A diferenciação pode ser 
conseguida com a utilização do reagente Batroxobin.

10446598 
OWHM13 10 x para 5 mL Test Thrombin • • • • •

Batroxobin 

O reagente Batroxobin é um reagente à base de veneno de cobra destinado à determinação 
do tempo de reptilase. É ideal para a monitorização de terapêutica fibrinolítica através da 
determinação dos produtos de degradação de fibrinogénio/fibrina, diagnóstico de 
afibrinogenemia e disfibrinogenemia, e clarificação dos tempos de trombina prolongados, 
em casos suspeitos de presença de heparina.

10446463 
OUOV21 2 x para 5 mL Batroxobin • • • • • •

*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Fa
to

re
s 

de
 c

oa
gu

la
çã

o

Coagulation  
Factor II Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor II Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação de fator II (protrombina), hereditárias ou adquiridas.  
É produzido por imunoabsorção, contém uma concentração residual de fator <1% da 
atividade de protrombina e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores extrínsecos de 
coagulação. O Coagulation Factor II Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em 
combinação com os reagentes Dade Innovin ou Thromborel S.

10446330 
OSGR13 3 x para 1 mL

Fa
to

re
s 

de
 c

oa
gu

la
çã

o

Coagulation  
Factor II Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor V Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor V Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator V, hereditárias ou adquiridas. É produzido 
por imunoabsorção e contém uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator 
V e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores extrínsecos de coagulação. O Coagulation 
Factor V Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em combinação com os reagentes 
Dade Innovin ou Thromborel S.

10446269 
ORSM19 8 x para 1 mL

Coagulation  
Factor V Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor VII  
Deficient Plasma

O Coagulation Factor VII Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator VII, hereditárias ou adquiridas. É produzido 
por imunoabsorção e contém uma concentração residual de fator <1% da atividade do  
fator VII e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores extrínsecos de coagulação.  
O Coagulation Factor VII Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em combinação 
com os reagentes Dade Innovin ou Thromborel S.

10446407 
OTXV13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor VII  
Deficient Plasma • • • • • •

Coagulation  
Factor VIII  
Deficient Plasma

O Coagulation Factor VIII Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano  
para a deteção de deficiências de coagulação do fator VIII (hemofilia A), hereditárias  
ou adquiridas. Com uma atividade residual de fator <1%, o reagente é ideal para  
a monitorização da terapêutica de substituição. O Coagulation Factor VIII Deficient Plasma foi 
concebido para ser utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, 
Dade Actin FSL ou Pathromtin SL.

10446411 
OTXW17 8 x para 1 mL

Coagulation  
Factor VIII  
Deficient Plasma • • • • • •

Coagulation  
Factor IX Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor IX Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para a 
deteção de deficiências de coagulação do fator IX (hemofilia B), hereditárias ou adquiridas. 
Com uma atividade residual de fator <1%, o reagente é ideal para a monitorização da 
terapêutica de substituição. O Coagulation Factor IX Deficient Plasma foi concebido para ser 
utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL ou 
Pathromtin SL.

10446414 
OTXX17 8 x para 1 mL

Coagulation  
Factor IX Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor X Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor X Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator X, hereditárias ou adquiridas. É produzido 
por imunoabsorção, contém uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator X 
e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores de coagulação extrínsecos. O Coagulation 
Factor X Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em combinação com os reagentes 
Dade Innovin ou Thromborel S.

10446415 
OTXY13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor X Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor XI Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor XI Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator XI, hereditárias ou adquiridas. O reagente 
tem uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator XI e foi concebido para ser 
utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL ou 
Pathromtin SL.

10446316 
OSDF13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor XI Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor XII  
Deficient Plasma

O Coagulation Factor XII Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator XII, hereditárias ou adquiridas. O reagente 
tem uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator XII e foi concebido para 
ser utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL  
ou Pathromtin SL.

10446318 
OSDG13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor XII  
Deficient Plasma • • • • •

Berichrom®  
Factor XIII

O Berichrom Factor XIII Kit é um ensaio cromogénico quantitativo para a deteção de deficiências 
hereditárias ou adquiridas do fator XIII. O reagente de atividade cromogénica também  
é utilizado na monitorização de pacientes sujeitos a terapêutica de substituição do fator XIII.

10446652 
OWSU11 Kit Berichrom  

Factor XIII • • • •
Factor VIII 
Chromogenic  
Assay

O ensaio Fator VIII cromogénico é recomendado para a determinação do fator FVIII em 
preparações terapêuticas de fator FVIII e na deteção de deficiências hereditárias ou 
adquiridas do fator VIII. O método cromogénico é insensível aos níveis de heparina  
de <10 IU/mL.

10445729 
B4238-40 Kit

Factor VIII 
Chromogenic  
Assay • • • •

BIOPHEN  
Factor IX

O kit BIOPHEN Factor IX é um método cromogénico para a determinação quantitativa 
in vitro da atividade do Fator IX no plasma humano citratado ou concentrados 
terapêuticos, com base num método amidolítico manual ou automatizado.

221802 
10873620

221806
10873622

2 x 2.5 mL 

2 x 6 mL

BIOPHEN  
Factor IX • • •

Não requer tempo de espera.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Fa
to

re
s 

de
 c

oa
gu

la
çã

o

Coagulation  
Factor II Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor II Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação de fator II (protrombina), hereditárias ou adquiridas.  
É produzido por imunoabsorção, contém uma concentração residual de fator <1% da 
atividade de protrombina e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores extrínsecos de 
coagulação. O Coagulation Factor II Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em 
combinação com os reagentes Dade Innovin ou Thromborel S.

10446330 
OSGR13 3 x para 1 mL

Fa
to

re
s 

de
 c

oa
gu

la
çã

o

Coagulation  
Factor II Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor V Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor V Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator V, hereditárias ou adquiridas. É produzido 
por imunoabsorção e contém uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator 
V e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores extrínsecos de coagulação. O Coagulation 
Factor V Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em combinação com os reagentes 
Dade Innovin ou Thromborel S.

10446269 
ORSM19 8 x para 1 mL

Coagulation  
Factor V Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor VII  
Deficient Plasma

O Coagulation Factor VII Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator VII, hereditárias ou adquiridas. É produzido 
por imunoabsorção e contém uma concentração residual de fator <1% da atividade do  
fator VII e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores extrínsecos de coagulação.  
O Coagulation Factor VII Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em combinação 
com os reagentes Dade Innovin ou Thromborel S.

10446407 
OTXV13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor VII  
Deficient Plasma • • • • • •

Coagulation  
Factor VIII  
Deficient Plasma

O Coagulation Factor VIII Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano  
para a deteção de deficiências de coagulação do fator VIII (hemofilia A), hereditárias  
ou adquiridas. Com uma atividade residual de fator <1%, o reagente é ideal para  
a monitorização da terapêutica de substituição. O Coagulation Factor VIII Deficient Plasma foi 
concebido para ser utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, 
Dade Actin FSL ou Pathromtin SL.

10446411 
OTXW17 8 x para 1 mL

Coagulation  
Factor VIII  
Deficient Plasma • • • • • •

Coagulation  
Factor IX Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor IX Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para a 
deteção de deficiências de coagulação do fator IX (hemofilia B), hereditárias ou adquiridas. 
Com uma atividade residual de fator <1%, o reagente é ideal para a monitorização da 
terapêutica de substituição. O Coagulation Factor IX Deficient Plasma foi concebido para ser 
utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL ou 
Pathromtin SL.

10446414 
OTXX17 8 x para 1 mL

Coagulation  
Factor IX Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor X Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor X Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator X, hereditárias ou adquiridas. É produzido 
por imunoabsorção, contém uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator X 
e níveis normais de fibrinogénio e outros fatores de coagulação extrínsecos. O Coagulation 
Factor X Deficient Plasma foi concebido para ser utilizado em combinação com os reagentes 
Dade Innovin ou Thromborel S.

10446415 
OTXY13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor X Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor XI Deficient 
Plasma

O Coagulation Factor XI Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator XI, hereditárias ou adquiridas. O reagente 
tem uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator XI e foi concebido para ser 
utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL ou 
Pathromtin SL.

10446316 
OSDF13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor XI Deficient 
Plasma • • • • •

Coagulation  
Factor XII  
Deficient Plasma

O Coagulation Factor XII Deficient Plasma é um reagente à base de plasma humano para  
a deteção de deficiências de coagulação do fator XII, hereditárias ou adquiridas. O reagente 
tem uma concentração residual de fator <1% da atividade do fator XII e foi concebido para 
ser utilizado em combinação com os reagentes Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL  
ou Pathromtin SL.

10446318 
OSDG13 3 x para 1 mL

Coagulation  
Factor XII  
Deficient Plasma • • • • •

Berichrom®  
Factor XIII

O Berichrom Factor XIII Kit é um ensaio cromogénico quantitativo para a deteção de deficiências 
hereditárias ou adquiridas do fator XIII. O reagente de atividade cromogénica também  
é utilizado na monitorização de pacientes sujeitos a terapêutica de substituição do fator XIII.

10446652 
OWSU11 Kit Berichrom  

Factor XIII • • • •
Factor VIII 
Chromogenic  
Assay

O ensaio Fator VIII cromogénico é recomendado para a determinação do fator FVIII em 
preparações terapêuticas de fator FVIII e na deteção de deficiências hereditárias ou 
adquiridas do fator VIII. O método cromogénico é insensível aos níveis de heparina  
de <10 IU/mL.

10445729 
B4238-40 Kit

Factor VIII 
Chromogenic  
Assay • • • •

BIOPHEN  
Factor IX

O kit BIOPHEN Factor IX é um método cromogénico para a determinação quantitativa 
in vitro da atividade do Fator IX no plasma humano citratado ou concentrados 
terapêuticos, com base num método amidolítico manual ou automatizado.

221802 
10873620

221806
10873622

2 x 2.5 mL 

2 x 6 mL

BIOPHEN  
Factor IX • • •

*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Fa
to

r d
e 

vo
n 

W
ill

eb
ra

nd

INNOVANCE  
VWF Ac

O Kit INNOVANCE VWF Ac é um teste prático, sensível e fiável para a determinação 
direta da atividade do FvW. Emprega uma nova tecnologia avançada que permite que  
o ensaio replique a forma como o FvW se liga à glicoproteína lb (GPlb), o principal 
recetor de FvW nas plaquetas. As partículas de látex são revestidas por um anticorpo 
contra GPIb, ao qual é acrescentado GPlb recombinante. A adição de plasma do 
paciente induz uma aglutinação de VWF dependente, que é detetada por turbidimetria. 
Dado que a proteína recetora recombinante inclui duas mutações com ganho de 
função, o ensaio não requer ristocetina.

10487040 
OPHL03 Kit

Fa
to

r d
e 

vo
n 

W
ill

eb
ra

nd

INNOVANCE  
VWF Ac • • • • •

BC von Willebrand
O reagente BC von Willebrand apresenta um procedimento simples, rápido e automatizado para  
a determinação da atividade do cofator da ristocetina do fator de von Willebrand. O reagente, que 
apresenta um tempo de medição rápido, é sensível aos tipos 1, 2 e 3 da doença de von Willebrand 
(exceto VWD 2N), sendo o método de rastreio recomendado para a doença de von Willebrand.

10446425 
OUBD37 5 x para 4 mL BC von Willebrand • • •

von Willebrand
O reagente von Willebrand é um método manual quantitativo de atividade sensível aos  
tipos 1, 2 e 3 da doença de von Willebrand (exceto VWD 2N). O ensaio do cofator de ristocetina 
é recomendado para o rastreio da doença de von Willebrand.

10446423 
OUBD23 5 x para 2 mL von Willebrand Método manual

vWF Ag
O kit vWF Ag contém um imunoensaio quantitativo automatizado, utilizado para 
determinar a diferenciação, qualitativa e quantitativa, das deficiências de fatores de 
von Willebrand. É sensível às deficiências de FvW de tipo 1 e 3 e permite um 
intervalo de medição de 2-600%.

10445967 
OPAB03 Kit vWF Ag • • • • •

Tr
om

bo
fil

ia

LA 1 Screening

O reagente de rastreio LA 1 contém veneno de víbora de Russel diluído e uma baixa
concentração de fosfolípidos para utilização no DRVVT simplificado, enquanto teste 
de rastreio para anticoagulantes lúpicos.
O reagente de rastreio LA 1 foi concebido para ser utilizado em conjunto com o 
reagente de confirmação LA 2.

10446063 
OQGP17 10 x para 2 mL

Tr
om

bo
fil

ia

LA 1 Screening • • • • • •

LA 2 Confirmation

O reagente de confirmação LA 2 é um teste simplificado de veneno de víbora de 
Russel diluído, rico em fosfolípidos, o que o torna ideal para a confirmação de 
anticoagulantes lúpicos.
O reagente de confirmação LA 2 foi concebido para ser utilizado em conjunto com  
o reagente de rastreio LA 1.

10446064 
OQGR13 10 x para 1 mL LA 2 Confirmation • • • • • •

ProC® Global

O kit ProC Global é um reagente de rastreio coagulométrico para a via da proteína C.  
Permite determinar a capacidade anticoagulante do sistema de proteína C. O reagente, 
insensível à heparina, é útil no rastreio de indivíduos que sofrem de trombofilia. O kit ProC 
Global é sensível às deficiências do fator V Leiden e proteínas C e S, determinados 
anticoagulantes lúpicos e níveis elevados de fator VIII.

10446101 
OQLS13 Kit ProC Global • • • • •

ProC Ac R

O kit ProC Ac R, um teste de veneno da víbora de Russel diluído com uma sensibilidade  
e especificidade de >99%, rastreia a resistência à APC devido à presença do fator V de Leiden  
em amostras de pacientes.
O reagente é insensível à heparina e não é influenciado pelos níveis elevados do fator VIII.

10445977 
OPBC03 Kit ProC Ac R • • • •

INNOVANCE
Free PS Ag

O kit INNOVANCE Free PS Ag é um teste estável, de alta especificidade e fácil utilização, 
para a deteção quantitativa de proteína S livre no plasma humano. É baseado em 
anticorpos monoclonais e emprega partículas de poliestireno revestidas com ligação 
covalente a dois anticorpos monoclonais (mAb A e mAb B) que têm uma alta 
especificidade para proteína S livre e que não se ligam ao complexo proteico S/C4b;  
a alta especificidade também não apresenta interferências significativas, incluindo 
interferências geralmente resultantes do fator reumatoide e anticorpos heterofílicos.  
O reagente líquido de utilização imediata apresenta um desempenho de estabilidade  
e precisão excelentes.

10446029 
OPGL03 Kit INNOVANCE

Free PS Ag • • • •

Protein S Ac O reagente Protein S Ac é um reagente coagulométrico de atividade, utilizado na deteção  
de deficiências hereditárias ou adquiridas da proteína S.

10445968 
OPAP03 Kit Protein S Ac •† • • •

Protein C
O reagente Protein C é um reagente coagulométrico, utilizado para a determinação 
quantitativa da atividade de proteína C. O reagente é apropriado para a deteção de 
deficiências hereditárias ou adquiridas da proteína C.

10446185 
OQYG11 Kit Protein C • • • • • •

Berichrom  
Protein C

O kit Berichrom Protein C é um ensaio cromogénico de atividade utilizado para  
a deteção de deficiências hereditárias ou adquiridas da proteína C. O ensaio também 
é utilizado para a monitorização da terapêutica de substituição com concentrados de 
proteína C, na deficiência congénita de proteína C. O kit Berichrom Protein C é menos 
suscetível a substâncias interferentes do que um ensaio de coagulação.

10446499
OUVV17

10446500
OUVV15

Kit pequeno  

Kit grande

Berichrom  
Protein C • • • • •

Formulação líquida, sem necessidade de reconstituição. 

Não requer tempo de espera.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Fa
to

r d
e 

vo
n 

W
ill

eb
ra

nd

INNOVANCE  
VWF Ac

O Kit INNOVANCE VWF Ac é um teste prático, sensível e fiável para a determinação 
direta da atividade do FvW. Emprega uma nova tecnologia avançada que permite que  
o ensaio replique a forma como o FvW se liga à glicoproteína lb (GPlb), o principal 
recetor de FvW nas plaquetas. As partículas de látex são revestidas por um anticorpo 
contra GPIb, ao qual é acrescentado GPlb recombinante. A adição de plasma do 
paciente induz uma aglutinação de VWF dependente, que é detetada por turbidimetria. 
Dado que a proteína recetora recombinante inclui duas mutações com ganho de 
função, o ensaio não requer ristocetina.

10487040 
OPHL03 Kit

Fa
to

r d
e 

vo
n 

W
ill

eb
ra

nd

INNOVANCE  
VWF Ac • • • • •

BC von Willebrand
O reagente BC von Willebrand apresenta um procedimento simples, rápido e automatizado para  
a determinação da atividade do cofator da ristocetina do fator de von Willebrand. O reagente, que 
apresenta um tempo de medição rápido, é sensível aos tipos 1, 2 e 3 da doença de von Willebrand 
(exceto VWD 2N), sendo o método de rastreio recomendado para a doença de von Willebrand.

10446425 
OUBD37 5 x para 4 mL BC von Willebrand • • •

von Willebrand
O reagente von Willebrand é um método manual quantitativo de atividade sensível aos  
tipos 1, 2 e 3 da doença de von Willebrand (exceto VWD 2N). O ensaio do cofator de ristocetina 
é recomendado para o rastreio da doença de von Willebrand.

10446423 
OUBD23 5 x para 2 mL von Willebrand Método manual

vWF Ag
O kit vWF Ag contém um imunoensaio quantitativo automatizado, utilizado para 
determinar a diferenciação, qualitativa e quantitativa, das deficiências de fatores de 
von Willebrand. É sensível às deficiências de FvW de tipo 1 e 3 e permite um 
intervalo de medição de 2-600%.

10445967 
OPAB03 Kit vWF Ag • • • • •

Tr
om

bo
fil

ia

LA 1 Screening

O reagente de rastreio LA 1 contém veneno de víbora de Russel diluído e uma baixa
concentração de fosfolípidos para utilização no DRVVT simplificado, enquanto teste 
de rastreio para anticoagulantes lúpicos.
O reagente de rastreio LA 1 foi concebido para ser utilizado em conjunto com o 
reagente de confirmação LA 2.

10446063 
OQGP17 10 x para 2 mL

Tr
om

bo
fil

ia

LA 1 Screening • • • • • •

LA 2 Confirmation

O reagente de confirmação LA 2 é um teste simplificado de veneno de víbora de 
Russel diluído, rico em fosfolípidos, o que o torna ideal para a confirmação de 
anticoagulantes lúpicos.
O reagente de confirmação LA 2 foi concebido para ser utilizado em conjunto com  
o reagente de rastreio LA 1.

10446064 
OQGR13 10 x para 1 mL LA 2 Confirmation • • • • • •

ProC® Global

O kit ProC Global é um reagente de rastreio coagulométrico para a via da proteína C.  
Permite determinar a capacidade anticoagulante do sistema de proteína C. O reagente, 
insensível à heparina, é útil no rastreio de indivíduos que sofrem de trombofilia. O kit ProC 
Global é sensível às deficiências do fator V Leiden e proteínas C e S, determinados 
anticoagulantes lúpicos e níveis elevados de fator VIII.

10446101 
OQLS13 Kit ProC Global • • • • •

ProC Ac R

O kit ProC Ac R, um teste de veneno da víbora de Russel diluído com uma sensibilidade  
e especificidade de >99%, rastreia a resistência à APC devido à presença do fator V de Leiden  
em amostras de pacientes.
O reagente é insensível à heparina e não é influenciado pelos níveis elevados do fator VIII.

10445977 
OPBC03 Kit ProC Ac R • • • •

INNOVANCE
Free PS Ag

O kit INNOVANCE Free PS Ag é um teste estável, de alta especificidade e fácil utilização, 
para a deteção quantitativa de proteína S livre no plasma humano. É baseado em 
anticorpos monoclonais e emprega partículas de poliestireno revestidas com ligação 
covalente a dois anticorpos monoclonais (mAb A e mAb B) que têm uma alta 
especificidade para proteína S livre e que não se ligam ao complexo proteico S/C4b;  
a alta especificidade também não apresenta interferências significativas, incluindo 
interferências geralmente resultantes do fator reumatoide e anticorpos heterofílicos.  
O reagente líquido de utilização imediata apresenta um desempenho de estabilidade  
e precisão excelentes.

10446029 
OPGL03 Kit INNOVANCE

Free PS Ag • • • •

Protein S Ac O reagente Protein S Ac é um reagente coagulométrico de atividade, utilizado na deteção  
de deficiências hereditárias ou adquiridas da proteína S.

10445968 
OPAP03 Kit Protein S Ac •† • • •

Protein C
O reagente Protein C é um reagente coagulométrico, utilizado para a determinação 
quantitativa da atividade de proteína C. O reagente é apropriado para a deteção de 
deficiências hereditárias ou adquiridas da proteína C.

10446185 
OQYG11 Kit Protein C • • • • • •

Berichrom  
Protein C

O kit Berichrom Protein C é um ensaio cromogénico de atividade utilizado para  
a deteção de deficiências hereditárias ou adquiridas da proteína C. O ensaio também 
é utilizado para a monitorização da terapêutica de substituição com concentrados de 
proteína C, na deficiência congénita de proteína C. O kit Berichrom Protein C é menos 
suscetível a substâncias interferentes do que um ensaio de coagulação.

10446499
OUVV17

10446500
OUVV15

Kit pequeno  

Kit grande

Berichrom  
Protein C • • • • •

*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
†A aplicação da Siemens Healthineers está em desenvolvimento.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Tr
om

bo
fil

ia

INNOVANCE
Antithrombin

O kit INNOVANCE Antithrombin é um ensaio cromogénico automatizado para  
a determinação quantitativa da antitrombina funcional. O reagente à base do fator 
humano Xa tem uma interferência mínima com o cofator II de heparina e inibidores 
de trombina como a hirudina. Os reagentes líquidos de utilização imediata oferecem 
uma precisão e fiabilidade excelentes.

10446014
OPFH03

10709521
OPFH11

10446015
OPFH05

Kit pequeno 

Kit médio

Kit grande

Tr
om

bo
fil

ia

INNOVANCE
Antithrombin • • • • •

N Antiserum  
to Human 
Antithrombin III

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360. 

10873655
OSAY13 1 x 2 mL

N Antiserum  
to Human 
Antithrombin III •

Berichrom 
Antithrombin III (A) 

O kit Berichrom Antithrombin III (A) é um ensaio cromogénico de atividade para a deteção de 
deficiências hereditárias ou adquiridas de antitrombina e monitorização de pacientes sujeitos 
a terapêutica de substituição. O reagente liofilizado independente de cofator de heparina 
utiliza trombina bovina e não apresenta interferência com anticoagulantes anti-FXa (p. ex., 
rivaroxabano).

10446673
OWWR17

10446672
OWWR15

Kit pequeno  

Kit grande

Berichrom 
Antithrombin III (A) • • • • •

Ge
st

ão
 d

e 
Te

ra
pê

ut
ic

a 
An

tic
oa

gu
la

nt
e

INNOVANCE 
Heparin

O kit INNOVANCE Heparin inclui um ensaio cromogénico de diagnóstico in vitro, 
automatizado, para a determinação quantitativa da atividade de heparina não 
fracionada (HNF) e de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado.
O ensaio emprega reagentes líquidos de utilização imediata e uma única curva de 
calibração híbrida para HBPM e HNF.

10873448 
OPOA03 Kit INNOVANCE  

Heparin • • • • •

INNOVANCE  
DTI

O kit INNOVANCE DTI inclui um ensaio cromogénico competitivo para a determinação 
quantitativa in vitro dos inibidores diretos da trombina. Os inibidores diretos da 
trombina são medidos em plasma humano citratado com um método automatizado, 
para ajudar na deteção dos seus efeitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos e no 
estado de anticoagulação do paciente. O ensaio utiliza reagentes prontos a usar  
e pode ser utilizado com padrões e controlos para testes com Dabigatrano.

10873467 
OPOH03 Kit INNOVANCE  

DTI • • • •
Outros Anticoagulantes Orais Diretos (Xα) Other Direct Oral  

Anticoagulants (Xα) Disponíveis mediante pedido

Fi
br

in
ól

is
e

Berichrom
α2-Antiplasmin

O kit Berichrom α2-Antiplasmin é utilizado na determinação de α-2-antiplasmina  
e na deteção de deficiências hereditárias ou adquiridas de α-2-antiplasmina. O ensaio 
cromogénico de atividade também é aplicável à monitorização da terapêutica fibrinolítica.

10446427 
OUBU15 Kit

Fi
br

in
ól

is
e

Berichrom
α2-Antiplasmin • • • •

Berichrom 
Plasminogen

O kit Berichrom Plasminogen é um sistema de teste cromogénico de atividade, 
utilizado para a determinação do plasminogénio e deteção de deficiências 
hereditárias ou adquiridas de plasminogénio.

10446431 
OUCA17 Kit Berichrom  

Plasminogen • • • •
Berichrom PAI

O kit Berichrom PAI, um sistema de teste cromogénico, é utilizado para a determinação  
dos níveis do inibidor do ativador de plasminogénio (PAI) enquanto indicador de estado 
trombofílico e hipofibrinólise. O reagente não é influenciado pela α-2-antiplasmina ou FDP.

10446642 
OWOA15 Kit Berichrom PAI •

N Antiserum  
to Human 
Plasminogen

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360. 

10873656
OSCB13 1 x 2 mL

N Antiserum  
to Human 
Plasminogen •

D-
Dí

m
er

o

INNOVANCE 
D-Dimer

O kit INNOVANCE D-Dimer é um sistema de testes rápido, sensível e de alta precisão para  
a determinação de D-dímeros. Oferece uma elevada sensibilidade de diagnóstico de >98% 
para a exclusão de TEV (tromboembolismo venoso). Com um intervalo de medição extenso, 
os níveis de D-dímero podem ser utilizados para o diagnóstico e monitorização de pacientes 
com coagulação intravascular disseminada (CID), assim como para a monitorização de 
tratamento com anticoagulantes e coagulopatias relacionadas com a gravidez (p. ex., 
pré-eclampsia e síndrome de HELLP). 

10445979
OPBP03

10445980
OPBP07

Kit pequeno  

Kit grande

D-
Dí

m
er

o

INNOVANCE  
D-Dimer • • • • •

Dade Dimertest 
Latex Assay

O Dade Dimertest Latex Assay é um ensaio rápido de aglutinação que utiliza partículas 
de látex revestidas com um anticorpo específico de D-dímero monoclonal. O Dimertest 
destina-se à avaliação qualitativa ou semiquantitativa de produtos de degradação da 
fibrina com ligação cruzada que contenham D-dímeros.

10445722 
B4233-60 Kit Dade Dimertest  

Latex Assay Método manual

Dade D-Dimer  
Latex Beads

As Dade D-Dimer Latex Beads são partículas de látex revestidas com um anticorpo específico 
de D-dímero monoclonal, utilizadas na avaliação qualitativa ou semiquantitativa de produtos 
de degradação da fibrina com ligação cruzada, que contenham D-dímeros.

10445723 
B4233-61 1 x para 2 mL D-Dimer  

Latex Beads Método manual

Formulação líquida, sem necessidade de reconstituição. 

Não requer tempo de espera.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Tr
om

bo
fil

ia

INNOVANCE
Antithrombin

O kit INNOVANCE Antithrombin é um ensaio cromogénico automatizado para  
a determinação quantitativa da antitrombina funcional. O reagente à base do fator 
humano Xa tem uma interferência mínima com o cofator II de heparina e inibidores 
de trombina como a hirudina. Os reagentes líquidos de utilização imediata oferecem 
uma precisão e fiabilidade excelentes.

10446014
OPFH03

10709521
OPFH11

10446015
OPFH05

Kit pequeno 

Kit médio

Kit grande

Tr
om

bo
fil

ia

INNOVANCE
Antithrombin • • • • •

N Antiserum  
to Human 
Antithrombin III

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360. 

10873655
OSAY13 1 x 2 mL

N Antiserum  
to Human 
Antithrombin III •

Berichrom 
Antithrombin III (A) 

O kit Berichrom Antithrombin III (A) é um ensaio cromogénico de atividade para a deteção de 
deficiências hereditárias ou adquiridas de antitrombina e monitorização de pacientes sujeitos 
a terapêutica de substituição. O reagente liofilizado independente de cofator de heparina 
utiliza trombina bovina e não apresenta interferência com anticoagulantes anti-FXa (p. ex., 
rivaroxabano).

10446673
OWWR17

10446672
OWWR15

Kit pequeno  

Kit grande

Berichrom 
Antithrombin III (A) • • • • •

Ge
st

ão
 d

e 
Te

ra
pê

ut
ic

a 
An

tic
oa

gu
la

nt
e

INNOVANCE 
Heparin

O kit INNOVANCE Heparin inclui um ensaio cromogénico de diagnóstico in vitro, 
automatizado, para a determinação quantitativa da atividade de heparina não 
fracionada (HNF) e de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado.
O ensaio emprega reagentes líquidos de utilização imediata e uma única curva de 
calibração híbrida para HBPM e HNF.

10873448 
OPOA03 Kit INNOVANCE  

Heparin • • • • •

INNOVANCE  
DTI

O kit INNOVANCE DTI inclui um ensaio cromogénico competitivo para a determinação 
quantitativa in vitro dos inibidores diretos da trombina. Os inibidores diretos da 
trombina são medidos em plasma humano citratado com um método automatizado, 
para ajudar na deteção dos seus efeitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos e no 
estado de anticoagulação do paciente. O ensaio utiliza reagentes prontos a usar  
e pode ser utilizado com padrões e controlos para testes com Dabigatrano.

10873467 
OPOH03 Kit INNOVANCE  

DTI • • • •
Outros Anticoagulantes Orais Diretos (Xα) Other Direct Oral  

Anticoagulants (Xα) Disponíveis mediante pedido

Fi
br

in
ól

is
e

Berichrom
α2-Antiplasmin

O kit Berichrom α2-Antiplasmin é utilizado na determinação de α-2-antiplasmina  
e na deteção de deficiências hereditárias ou adquiridas de α-2-antiplasmina. O ensaio 
cromogénico de atividade também é aplicável à monitorização da terapêutica fibrinolítica.

10446427 
OUBU15 Kit

Fi
br

in
ól

is
e

Berichrom
α2-Antiplasmin • • • •

Berichrom 
Plasminogen

O kit Berichrom Plasminogen é um sistema de teste cromogénico de atividade, 
utilizado para a determinação do plasminogénio e deteção de deficiências 
hereditárias ou adquiridas de plasminogénio.

10446431 
OUCA17 Kit Berichrom  

Plasminogen • • • •
Berichrom PAI

O kit Berichrom PAI, um sistema de teste cromogénico, é utilizado para a determinação  
dos níveis do inibidor do ativador de plasminogénio (PAI) enquanto indicador de estado 
trombofílico e hipofibrinólise. O reagente não é influenciado pela α-2-antiplasmina ou FDP.

10446642 
OWOA15 Kit Berichrom PAI •

N Antiserum  
to Human 
Plasminogen

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360. 

10873656
OSCB13 1 x 2 mL

N Antiserum  
to Human 
Plasminogen •

D-
Dí

m
er

o

INNOVANCE 
D-Dimer

O kit INNOVANCE D-Dimer é um sistema de testes rápido, sensível e de alta precisão para  
a determinação de D-dímeros. Oferece uma elevada sensibilidade de diagnóstico de >98% 
para a exclusão de TEV (tromboembolismo venoso). Com um intervalo de medição extenso, 
os níveis de D-dímero podem ser utilizados para o diagnóstico e monitorização de pacientes 
com coagulação intravascular disseminada (CID), assim como para a monitorização de 
tratamento com anticoagulantes e coagulopatias relacionadas com a gravidez (p. ex., 
pré-eclampsia e síndrome de HELLP). 

10445979
OPBP03

10445980
OPBP07

Kit pequeno  

Kit grande

D-
Dí

m
er

o

INNOVANCE  
D-Dimer • • • • •

Dade Dimertest 
Latex Assay

O Dade Dimertest Latex Assay é um ensaio rápido de aglutinação que utiliza partículas 
de látex revestidas com um anticorpo específico de D-dímero monoclonal. O Dimertest 
destina-se à avaliação qualitativa ou semiquantitativa de produtos de degradação da 
fibrina com ligação cruzada que contenham D-dímeros.

10445722 
B4233-60 Kit Dade Dimertest  

Latex Assay Método manual

Dade D-Dimer  
Latex Beads

As Dade D-Dimer Latex Beads são partículas de látex revestidas com um anticorpo específico 
de D-dímero monoclonal, utilizadas na avaliação qualitativa ou semiquantitativa de produtos 
de degradação da fibrina com ligação cruzada, que contenham D-dímeros.

10445723 
B4233-61 1 x para 2 mL D-Dimer  

Latex Beads Método manual

*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Co
nt

ro
lo

s

Control Plasma N
O plasma de controlo N é uma pool de plasma humano normal citratado. O plasma de 
controlo N é utilizado para a avaliação da precisão e desvios analíticos de vários analitos  
no intervalo normal. Este controlo apresenta valores atribuídos para os respetivos analitos 
disponíveis.

10446234 
ORKE41 10 x para 1 mL

Co
nt

ro
lo

s

Control Plasma N • • • • • •
Control Plasma P

O plasma de controlo P é um plasma humano citratado. O plasma de controlo P é um 
controlo de precisão e exatidão concebido para monitorizar o desempenho de vários 
parâmetros em intervalos patológicos. Este controlo apresenta valores atribuídos para  
os respetivos analitos disponíveis.

10446471 
OUPZ17 10 x para 1 mL Control Plasma P • • • • • •

Dade Ci-Trol®  
1, 2, and 3 
Controls

Os controlos Dade Ci-Trol 1, 2 e 3 destinam-se aos controlos de precisão e exatidão nos 
intervalos terapêuticos normais, médio e alto para ensaios de rotina. Os controlos apresentam 
valores atribuídos para os respetivos analitos disponíveis.

10445601
291070

10445602
291071

10445603
291072

10 x para 1 mL
10 x para 1 mL
10 x para 1 mL

Dade Ci-Trol  
1, 2, and 3  
Controls • • • • • •

Dade Ci-Trol 
Coagulation Control 
Level 1, 2, and 3

Os Controlos de Coagulação Dade Ci-Trol Níveis 1, 2 e 3 são compostos por uma pool de 
plasma humano citratado. Foram concebidos para utilização enquanto controlos sem 
valores atribuídos nos intervalos terapêuticos normal, médio e alto.

10445731
B4244-10

10445732
B4244-20

10445733
B4244-30

20 x para 1 mL

20 x para 1 mL

20 x para 1 mL

Dade Ci-Trol 
Coagulation Control 
Level 1, 2, and 3 • • • • • •

Dade Data-Fi® 
Abnormal 
Fibrinogen  
Control Plasma

O Plasma de Controlo de Fibrinogénio Anormal Dade Data-Fi® é um controlo derivado do 
plasma humano. É utilizado para avaliar a exatidão e precisão do Reagente Dade Fibrinogen 
Determination no intervalo baixo.

10445719 
B4233-22 10 x para 1 mL

Dade Data-Fi 
Abnormal 
Fibrinogen  
Control Plasma

• • • •
LA Control Low O LA Control Low é um controlo positivo baixo para ensaios de coagulação com anticoagulantes 

lúpicos que utilizam reagentes de rastreio LA 1 e reagentes de confirmação LA 2.
10446154 
OQWE11 6 x para 1 mL LA Control Low • • • • • •

LA Control High O LA Control High é um controlo positivo alto para ensaios de coagulação com anticoagulantes 
lúpicos que utilizam reagentes de rastreio LA 1 e reagentes de confirmação LA 2.

10446153 
OQWD11 6 x para 1 mL LA Control High • • • • • •

ProC Control 
Plasma

O ProC Control Plasma é um controlo de ensaio intralaboratorial para calcular a precisão  
e o desvio analítico da gama de testes ProC no intervalo patológico.

10446096 
OQKE17 6 x para 1 mL ProC Control  

Plasma • • • • •
Dade Ci-Trol Heparin 
Control, Low

O Dade Ci-Trol Heparin Control, Low é um controlo de nível baixo que utiliza o tempo  
de tromboplastina parcial ativada APTT.

10445715 
B4224-50 10 x para 1 mL Dade Ci-Trol Heparin 

Control, Low • •
Dade Ci-Trol Heparin 
Control, High

O Dade Ci-Trol Heparin Control, High é um controlo de nível alto que utiliza o tempo  
de tromboplastina parcial ativada APTT.

10445716 
B4224-60 10 x para 1 mL Dade Ci-Trol Heparin 

Control, High • •
INNOVANCE 
D-Dimer Controls

Os Controlos INNOVANCE D-Dimer 1 e 2 são controlos testados para a avaliação da precisão  
e viés analítico no intervalo normal e patológico para a determinação de D-Dímeros com  
o ensaio INNOVANCE D-Dimer.

10446005 
OPDY03

2 x 5 x para 1 
mL

INNOVANCE 
D-Dimer Controls • • • • •
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Co
nt

ro
lo

s

Control Plasma N
O plasma de controlo N é uma pool de plasma humano normal citratado. O plasma de 
controlo N é utilizado para a avaliação da precisão e desvios analíticos de vários analitos  
no intervalo normal. Este controlo apresenta valores atribuídos para os respetivos analitos 
disponíveis.

10446234 
ORKE41 10 x para 1 mL

Co
nt

ro
lo

s

Control Plasma N • • • • • •
Control Plasma P

O plasma de controlo P é um plasma humano citratado. O plasma de controlo P é um 
controlo de precisão e exatidão concebido para monitorizar o desempenho de vários 
parâmetros em intervalos patológicos. Este controlo apresenta valores atribuídos para  
os respetivos analitos disponíveis.

10446471 
OUPZ17 10 x para 1 mL Control Plasma P • • • • • •

Dade Ci-Trol®  
1, 2, and 3 
Controls

Os controlos Dade Ci-Trol 1, 2 e 3 destinam-se aos controlos de precisão e exatidão nos 
intervalos terapêuticos normais, médio e alto para ensaios de rotina. Os controlos apresentam 
valores atribuídos para os respetivos analitos disponíveis.

10445601
291070

10445602
291071

10445603
291072

10 x para 1 mL
10 x para 1 mL
10 x para 1 mL

Dade Ci-Trol  
1, 2, and 3  
Controls • • • • • •

Dade Ci-Trol 
Coagulation Control 
Level 1, 2, and 3

Os Controlos de Coagulação Dade Ci-Trol Níveis 1, 2 e 3 são compostos por uma pool de 
plasma humano citratado. Foram concebidos para utilização enquanto controlos sem 
valores atribuídos nos intervalos terapêuticos normal, médio e alto.

10445731
B4244-10

10445732
B4244-20

10445733
B4244-30

20 x para 1 mL

20 x para 1 mL

20 x para 1 mL

Dade Ci-Trol 
Coagulation Control 
Level 1, 2, and 3 • • • • • •

Dade Data-Fi® 
Abnormal 
Fibrinogen  
Control Plasma

O Plasma de Controlo de Fibrinogénio Anormal Dade Data-Fi® é um controlo derivado do 
plasma humano. É utilizado para avaliar a exatidão e precisão do Reagente Dade Fibrinogen 
Determination no intervalo baixo.

10445719 
B4233-22 10 x para 1 mL

Dade Data-Fi 
Abnormal 
Fibrinogen  
Control Plasma

• • • •
LA Control Low O LA Control Low é um controlo positivo baixo para ensaios de coagulação com anticoagulantes 

lúpicos que utilizam reagentes de rastreio LA 1 e reagentes de confirmação LA 2.
10446154 
OQWE11 6 x para 1 mL LA Control Low • • • • • •

LA Control High O LA Control High é um controlo positivo alto para ensaios de coagulação com anticoagulantes 
lúpicos que utilizam reagentes de rastreio LA 1 e reagentes de confirmação LA 2.

10446153 
OQWD11 6 x para 1 mL LA Control High • • • • • •

ProC Control 
Plasma

O ProC Control Plasma é um controlo de ensaio intralaboratorial para calcular a precisão  
e o desvio analítico da gama de testes ProC no intervalo patológico.

10446096 
OQKE17 6 x para 1 mL ProC Control  

Plasma • • • • •
Dade Ci-Trol Heparin 
Control, Low

O Dade Ci-Trol Heparin Control, Low é um controlo de nível baixo que utiliza o tempo  
de tromboplastina parcial ativada APTT.

10445715 
B4224-50 10 x para 1 mL Dade Ci-Trol Heparin 

Control, Low • •
Dade Ci-Trol Heparin 
Control, High

O Dade Ci-Trol Heparin Control, High é um controlo de nível alto que utiliza o tempo  
de tromboplastina parcial ativada APTT.

10445716 
B4224-60 10 x para 1 mL Dade Ci-Trol Heparin 

Control, High • •
INNOVANCE 
D-Dimer Controls

Os Controlos INNOVANCE D-Dimer 1 e 2 são controlos testados para a avaliação da precisão  
e viés analítico no intervalo normal e patológico para a determinação de D-Dímeros com  
o ensaio INNOVANCE D-Dimer.

10446005 
OPDY03

2 x 5 x para 1 
mL

INNOVANCE 
D-Dimer Controls • • • • •

*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Co
nt

ro
lo

s

INNOVANCE 
Heparin UF  
Control 1

O INNOVANCE Heparin UF Control 1 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~0.3 IU/mL

10873452 
OPOC03 5 x para 1 mL

Co
nt

ro
lo

s

INNOVANCE  
Heparin UF  
Control 1 • • • • •

INNOVANCE 
Heparin UF  
Control 2

O INNOVANCE Heparin UF Control 2 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~0.7 IU/mL

10873451 
OPOD03 5 x para 1 mL

INNOVANCE  
Heparin UF  
Control 2 • • • • •

INNOVANCE 
Heparin LMW 
Control 1

O INNOVANCE Heparin LMW Control 1 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~0.4 IU/mL

10873449 
OPOE03 5 x para 1 mL

INNOVANCE  
Heparin LMW  
Control 1 • • • • •

INNOVANCE 
Heparin LMW 
Control 2

O INNOVANCE Heparin LMW Control 2 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~1.0 IU/mL

10873450 
OPOF03 5 x para 1 mL

INNOVANCE  
Heparin LMW  
Control 2 • • • • •

Dabigatran 
Controls

Os Controlos Dabigatran são utilizados como controlos para o ensaio INNOVANCE DTI para  
a quantificação de Dabigatrano no plasma humano citratado. Concentração de Dabigatrano: 
Control L ~65ng/mL e Control H ~250ng/mL

10873470 
OPOK03

2x 5x para 1 
mL

Dabigatran  
Controls • • • •

Pa
dr

õe
s 

e 
Ca

lib
ra

do
re

s

Standard Human 
Plasma

O Standard Human Plasma é uma pool de plasma humano normal citratado e destina-se  
à calibração de vários ensaios de coagulação e fibrinólise. O plasma humano normal é calibrado 
tendo como referência o respetivo padrão da OMS, quando disponível.

10446238 
ORKL17 10 x para 1 mL

Pa
dr

õe
s 

e 
Ca

lib
ra

do
re

s

Standard Human 
Plasma • • • • • •

PT-Multi  
Calibrator

O PT-Multi Calibrator é composto por um conjunto de seis plasmas destinados à calibração 
direta do tempo de protrombina (TP) em INR e % da norma. Os calibradores também são 
apropriados para a determinação do valor de ISI local. Os níveis de plasma simples têm 
valores calibrados para os reagentes Innovin e Thromborel S em cada instrumento individual.

10445969 
OPAT03 6 x para 1 mL PT-Multi  

Calibrator • • • • • •
Fibrinogen 
Calibrator

O Kit Fibrinogen Calibrator é composto por um conjunto de seis plasmas utilizados para 
preparar curvas de referência para o ensaio de fibrinogénio, através do método de Claus 
modificado, utilizando o reagente Multifibren U da Siemens Healthineers. (Os níveis de
fibrinogénio 1-6 têm um intervalo de aproximadamente 0,6-9,0 g/L.)

10446148 
OQVK11 6 x para 1 mL Fibrinogen  

Calibrator • • • •
INNOVANCE 
Heparin Calibrator

Para calibração do ensaio INNOVANCE Heparin para determinação quantitativa
da atividade de heparina não fracionada (HNF) e heparina de baixo peso molecular (HBPM) 
em plasma humano citratado, utilizando uma curva de calibração híbrida. Os calibradores 
são rastreáveis aos padrões da OMS para HBPM e HNF.

10873453 
OPOB03

5x 1x para 1 
mL

INNOVANCE  
Heparin Calibrator • • • • •

INNOVANCE 
ETP Standard

O INNOVANCE ETP Standard é uma ferramenta poderosa para a medição do potencial 
hemostático no plasma. O INNOVANCE ETP Standard apresenta uma medida de concentração 
e tempo de ação da trombina e quantifica a capacidade de produção de trombina (potencial 
de trombina endógena).

10446024 
OPGE03 6 x para 1 mL INNOVANCE 

ETP Standard •
Dabigatran 
Standards

Os Dabigatran Standards são utilizados para a calibração do ensaio INNOVANCE DTI para  
a quantificação de Dabigatrano no plasma humano citratado. O conjunto normal consiste 
num Dabigatran Standard 0 e Dabigatran Standard 1 com uma concentração de dabigatrano 
>500 ng/mL.

10873471 
OPOL03 2x 3 para 1 mL Dabigatran  

Standards • • • •
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Co
nt

ro
lo

s

INNOVANCE 
Heparin UF  
Control 1

O INNOVANCE Heparin UF Control 1 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~0.3 IU/mL

10873452 
OPOC03 5 x para 1 mL

Co
nt

ro
lo

s

INNOVANCE  
Heparin UF  
Control 1 • • • • •

INNOVANCE 
Heparin UF  
Control 2

O INNOVANCE Heparin UF Control 2 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~0.7 IU/mL

10873451 
OPOD03 5 x para 1 mL

INNOVANCE  
Heparin UF  
Control 2 • • • • •

INNOVANCE 
Heparin LMW 
Control 1

O INNOVANCE Heparin LMW Control 1 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~0.4 IU/mL

10873449 
OPOE03 5 x para 1 mL

INNOVANCE  
Heparin LMW  
Control 1 • • • • •

INNOVANCE 
Heparin LMW 
Control 2

O INNOVANCE Heparin LMW Control 2 é utilizado para o controlo de qualidade do Ensaio 
INNOVANCE Heparin, para a determinação quantitativa de heparina não fracionada (HNF)  
e heparina de baixo peso molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Concentração  
de heparina de ~1.0 IU/mL

10873450 
OPOF03 5 x para 1 mL

INNOVANCE  
Heparin LMW  
Control 2 • • • • •

Dabigatran 
Controls

Os Controlos Dabigatran são utilizados como controlos para o ensaio INNOVANCE DTI para  
a quantificação de Dabigatrano no plasma humano citratado. Concentração de Dabigatrano: 
Control L ~65ng/mL e Control H ~250ng/mL

10873470 
OPOK03

2x 5x para 1 
mL

Dabigatran  
Controls • • • •

Pa
dr

õe
s 

e 
Ca

lib
ra

do
re

s

Standard Human 
Plasma

O Standard Human Plasma é uma pool de plasma humano normal citratado e destina-se  
à calibração de vários ensaios de coagulação e fibrinólise. O plasma humano normal é calibrado 
tendo como referência o respetivo padrão da OMS, quando disponível.

10446238 
ORKL17 10 x para 1 mL

Pa
dr

õe
s 

e 
Ca

lib
ra

do
re

s

Standard Human 
Plasma • • • • • •

PT-Multi  
Calibrator

O PT-Multi Calibrator é composto por um conjunto de seis plasmas destinados à calibração 
direta do tempo de protrombina (TP) em INR e % da norma. Os calibradores também são 
apropriados para a determinação do valor de ISI local. Os níveis de plasma simples têm 
valores calibrados para os reagentes Innovin e Thromborel S em cada instrumento individual.

10445969 
OPAT03 6 x para 1 mL PT-Multi  

Calibrator • • • • • •
Fibrinogen 
Calibrator

O Kit Fibrinogen Calibrator é composto por um conjunto de seis plasmas utilizados para 
preparar curvas de referência para o ensaio de fibrinogénio, através do método de Claus 
modificado, utilizando o reagente Multifibren U da Siemens Healthineers. (Os níveis de
fibrinogénio 1-6 têm um intervalo de aproximadamente 0,6-9,0 g/L.)

10446148 
OQVK11 6 x para 1 mL Fibrinogen  

Calibrator • • • •
INNOVANCE 
Heparin Calibrator

Para calibração do ensaio INNOVANCE Heparin para determinação quantitativa
da atividade de heparina não fracionada (HNF) e heparina de baixo peso molecular (HBPM) 
em plasma humano citratado, utilizando uma curva de calibração híbrida. Os calibradores 
são rastreáveis aos padrões da OMS para HBPM e HNF.

10873453 
OPOB03

5x 1x para 1 
mL

INNOVANCE  
Heparin Calibrator • • • • •

INNOVANCE 
ETP Standard

O INNOVANCE ETP Standard é uma ferramenta poderosa para a medição do potencial 
hemostático no plasma. O INNOVANCE ETP Standard apresenta uma medida de concentração 
e tempo de ação da trombina e quantifica a capacidade de produção de trombina (potencial 
de trombina endógena).

10446024 
OPGE03 6 x para 1 mL INNOVANCE 

ETP Standard •
Dabigatran 
Standards

Os Dabigatran Standards são utilizados para a calibração do ensaio INNOVANCE DTI para  
a quantificação de Dabigatrano no plasma humano citratado. O conjunto normal consiste 
num Dabigatran Standard 0 e Dabigatran Standard 1 com uma concentração de dabigatrano 
>500 ng/mL.

10873471 
OPOL03 2x 3 para 1 mL Dabigatran  

Standards • • • •
*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Su
pl

em
en

ta
re

s

Calcium Chloride 
Solution

A Solução de Cloreto de Cálcio é utilizada como reagente suplementar em vários 
testes de coagulação.

10446232 
ORHO37 10 x 15 mL

Su
pl

em
en

ta
re

s

Calcium Chloride 
Solution • • • • • •

Dade Hepzyme® O reagente Dade Hepzyme é utilizado como neutralizador de heparina no plasma para 
descartar a possibilidade de contaminação de heparina em testes de coagulação.

10445730 
B4240-10 10 x para 1 mL Dade Hepzyme • • • • • •

Dade Owren’s 
Veronal Buffer O Tampão Veronal Dade Owren é um tampão de diluição para testes de coagulação. 10445724 

B4234-25 10 x 15 mL Dade Owren’s  
Veronal Buffer • • • • •

INNOVANCE 
D-Dimer Diluent

O diluente INNOVANCE D-Dimer é um líquido utilizado para a diluição de amostras 
com concentrações elevadas de D-Dímero durante o ensaio INNOVANCE D-Dimer.

10487039 
OPBR03 10 x 5 mL INNOVANCE  

D-Dimer Diluent • • • • •
Imidazole Buffer 
Solution

A Solução Tampão Imidazole é utilizada como reagente suplementar para diversos 
ensaios de coagulação que funcionam com o sistema BFT II.

10446032 
OQAA33 6 x 15 mL Imidazole Buffer 

Solution •
Kaolin Suspension A suspensão Kaolin é utilizada como reagente suplementar para diversos ensaios 

para o sistema BFT II.
10446033 
OQAB42 1 x 50 mL Kaolin Suspension •

O
ut

ro
s

Enzygnost  
TAT micro

Enzygot TAT micro é um ensaio ELISA para a determinação de complexo de trombina- 
antitrombina. O reagente é utilizado para o diagnóstico de hipercoagulabilidade (p. ex.,  
em CID).

10446632 
OWMG15 Kit

O
ut

ro
s

Enzygnost  
TAT micro ELISA

Enzygnost F 1+2 
(monoclonal) 

O Enzygnost F 1+2 (monoclonal) é um ensaio ELISA para a determinação do fragmento de 
protrombina 1 e 2. O reagente é utilizado para o diagnóstico de estados de hipocoagulação nos 
sistemas BEP.

10445978 
OPBD03 Kit Enzygnost F 1+2 

(monoclonal) ELISA

Berichrom
C1-Inhibitor

O kit Berichrom C1-Inhibitor, um ensaio à base de C1-esterase humana, determina  
a presença de inibidores de C1 em amostras de pacientes. O reagente apresenta um 
tempo de resposta até ao resultado de menos de 10 minutos e deteta deficiências 
hereditárias ou adquiridas do inibidor de C1 (p. ex., edema angioneurótico). Este 
reagente de atividade cromogénica é utilizado no diagnóstico da síntese diminuída 
do inibidor de C1, aumento de consumo, e para monitorização da terapêutica de 
substituição e da terapêutica do edema angioneurótico. 

10446446 
OUIA15 Kit Berichrom

C1-Inhibitor • • • •
N Antiserum  
to Human 
C1-Inhibitor

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360.

10873657 
OQEY13 1 x 2 mL

N Antiserum  
to Human 
C1-Inhibitor •

Formulação líquida, sem necessidade de reconstituição. 

Não requer tempo de espera.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 BCS XP BFT II CA-660*

CS-2000i
CS-2100i 
CS-2500 CS-5100

Su
pl

em
en

ta
re

s

Calcium Chloride 
Solution

A Solução de Cloreto de Cálcio é utilizada como reagente suplementar em vários 
testes de coagulação.

10446232 
ORHO37 10 x 15 mL

Su
pl

em
en

ta
re

s

Calcium Chloride 
Solution • • • • • •

Dade Hepzyme® O reagente Dade Hepzyme é utilizado como neutralizador de heparina no plasma para 
descartar a possibilidade de contaminação de heparina em testes de coagulação.

10445730 
B4240-10 10 x para 1 mL Dade Hepzyme • • • • • •

Dade Owren’s 
Veronal Buffer O Tampão Veronal Dade Owren é um tampão de diluição para testes de coagulação. 10445724 

B4234-25 10 x 15 mL Dade Owren’s  
Veronal Buffer • • • • •

INNOVANCE 
D-Dimer Diluent

O diluente INNOVANCE D-Dimer é um líquido utilizado para a diluição de amostras 
com concentrações elevadas de D-Dímero durante o ensaio INNOVANCE D-Dimer.

10487039 
OPBR03 10 x 5 mL INNOVANCE  

D-Dimer Diluent • • • • •
Imidazole Buffer 
Solution

A Solução Tampão Imidazole é utilizada como reagente suplementar para diversos 
ensaios de coagulação que funcionam com o sistema BFT II.

10446032 
OQAA33 6 x 15 mL Imidazole Buffer 

Solution •
Kaolin Suspension A suspensão Kaolin é utilizada como reagente suplementar para diversos ensaios 

para o sistema BFT II.
10446033 
OQAB42 1 x 50 mL Kaolin Suspension •

O
ut

ro
s

Enzygnost  
TAT micro

Enzygot TAT micro é um ensaio ELISA para a determinação de complexo de trombina- 
antitrombina. O reagente é utilizado para o diagnóstico de hipercoagulabilidade (p. ex.,  
em CID).

10446632 
OWMG15 Kit

O
ut

ro
s

Enzygnost  
TAT micro ELISA

Enzygnost F 1+2 
(monoclonal) 

O Enzygnost F 1+2 (monoclonal) é um ensaio ELISA para a determinação do fragmento de 
protrombina 1 e 2. O reagente é utilizado para o diagnóstico de estados de hipocoagulação nos 
sistemas BEP.

10445978 
OPBD03 Kit Enzygnost F 1+2 

(monoclonal) ELISA

Berichrom
C1-Inhibitor

O kit Berichrom C1-Inhibitor, um ensaio à base de C1-esterase humana, determina  
a presença de inibidores de C1 em amostras de pacientes. O reagente apresenta um 
tempo de resposta até ao resultado de menos de 10 minutos e deteta deficiências 
hereditárias ou adquiridas do inibidor de C1 (p. ex., edema angioneurótico). Este 
reagente de atividade cromogénica é utilizado no diagnóstico da síntese diminuída 
do inibidor de C1, aumento de consumo, e para monitorização da terapêutica de 
substituição e da terapêutica do edema angioneurótico. 

10446446 
OUIA15 Kit Berichrom

C1-Inhibitor • • • •
N Antiserum  
to Human 
C1-Inhibitor

Reagentes de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de fatores de 
coagulação (fibrinogénio, antitrombina III e plasminogénio) e inibidor de C1 
(inativador de C1, inibidor de C1-esterase) no plasma humano através da utilização 
do Sistema Atellica COAG 360.

10873657 
OQEY13 1 x 2 mL

N Antiserum  
to Human 
C1-Inhibitor •

*A aplicação no Sistema Sysmex CA-620 pode variar.
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Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 PFA-100®

INNOVANCE 
PFA-200® CS-2500 CS-5100

Pl
aq

ue
ta

s

INNOVANCE PFA 
P2Y Cartridges

Os cartuchos INNOVANCE PFA P2Y são utilizados para a deteção do bloqueio do 
recetor de P2Y12 em pacientes tratados com um antagonista de bloqueio do recetor 
P2Y12.

10445700 
B4170-22

1 x 20 
Cartridges

Pl
aq

ue
ta

s

INNOVANCE PFA 
P2Y Cartridges • •

Dade PFA  
Collagen/EPI  
Test Cartridges

Os cartuchos DADE PFA Collagen/EPI Test são utilizados para a deteção de disfunções 
plaquetárias; rastreio de defeitos intrínsecos das plaquetas, doença de von 
Willebrand ou exposição a agentes inibidores de plaquetas; rastreio pré-cirúrgico de 
risco de hemorragia; e monitorização do efeito da aspirina e DDAVP. São sensíveis a 
todos os tipos da doença de von Willebrand (exceto 2N), defeitos hereditários das 
plaquetas, baixa contagem de plaquetas (<150.000/µL), e à aspirina e antagonistas 
anti-GP llb/llla.

10445696 
B4170-20

1 x 20 
Cartridges

Dade PFA  
Collagen/EPI  
Test Cartridges • •

Dade PFA  
Collagen/ADP  
Test Cartridges

Os cartuchos DADE PFA Collagen/ADP Test são utilizados para a diferenciação do 
efeito da aspirina em plaquetas versus outras disfunções plaquetárias. São 
insensíveis à aspirina, ainda que sensíveis à doença de vW, baixa contagem de 
plaquetas e outras disfunções plaquetárias.

10445698 
B4170-21

1 x 20 
Cartridges

Dade PFA  
Collagen/ADP  
Test Cartridges • •

Dade PFA  
Trigger Solution

A Solução Dade PFA Trigger é uma solução-tampão isotónica utilizada para ativação 
da membrana para cartuchos para sistemas PFA.

10445701 
B4170-50 3 x 11 mL Dade PFA  

Trigger Solution • •
ADP

O reagente ADP é utilizado para o rastreio de trombocitopatia sistémica ou adquirida.
Destina-se ainda à monitorização biológica de terapêutica antiagregante plaquetária tal 
como aspirina, AINE, tienopiridinas, abciximab ou outros inibidores da glicoproteína IIb/IIIa 
(GPIIbIIIa).

10873606 
AG001K 3 x 0.5 mL ADP •† •§ •§

Epinephrine
O reagente Epinephrine é utilizado no rastreio de trombocitopatia sistémica ou adquirida, 
assim como na monitorização biológica da terapêutica antiagregante plaquetária. Destina-se 
ainda à monitorização biológica de terapêutica antiagregante plaquetária tal como aspirina,
AINE, tienopiridinas, abciximab ou outros inibidores da glicoproteína IIb/IIIa (GPIIbIIIa).

10873608 
AG002K 3 x 0.5 mL Epinephrine •† •§ •§

Arachidonic Acid
O reagente Arachinodic Acid é utilizado para a medição da agregação de plaquetas. Além do 
diagnóstico de disfunção plaquetária sistémica ou adquirida, pode ser utilizado para a 
monitorização biológica de pacientes medicados com antiagregantes plaquetários.

10873610 
AG003K 3 x 0.5 mL Arachidonic Acid •† •§ •§

Ristocetin

O reagente Ristocetin está disponível para utilização em testes de agregação plaquetária 
induzida por ristocetina (RIPA). É utilizado para detetar a doença de von Willebrand, mais 
especificamente para destacar uma maior afinidade no fator de von Willebrand (FvW) para 
GPlb de tipo 2B e para identificar a síndrome de Bernard-Soulier. O reagente Ristocetin 
também pode ser utilizado com plaquetas liofilizadas (AG006A) para o ensaio da atividade 
do cofator da ristocetina (vWF:RCo), para apoiar no diagnóstico da doença de von 
Willebrand.

10873612 
AG004K 3 x 0.5 mL Ristocetin •† •§ •§

Collagen
O reagente Collagen é utilizado para a deteção de trombocitopatia constitucional ou
adquirida. Além disso, pode ser utilizado para monitorização da terapêutica antiagregante 
plaquetária.

10873614 
AG005K 3 x 0.5 mL Collagen •† •§ •§

LO
CI

INNOVANCE  
LOCI F 1+2  
reagent Cartridge

O cartucho de reagente INNOVANCE LOCI F 1+2 é um teste de diagnóstico 
quantitativo baseado na tecnologia LOCI para a determinação automática da 
protrombina F1+2 no sistema Atellica COAG 360. As medições do F1+2 são utilizadas 
como apoio no diagnóstico, monitorização e avaliação de doenças, hereditárias ou 
adquiridas, de coagulação sanguínea. O ensaio é indicado como apoio na avaliação 
do risco de trombose e na monitorização da eficácia da terapêutica anticoagulante.

10714510 
OPOM03

1 Cartridge 
containing  

50 tests 

LO
CI

INNOVANCE  
LOCI F 1+2  
reagent Cartridge •

INNOVANCE  
LOCI hs D-Dimer 
reagent Cartridge‡

O cartucho de reagente INNOVANCE LOCI hs D-Dimer é um imunoensaio automatizado 
para a quantificação de D-Dímero baseada na tecnologia LOCI do sistema Atellica COAG
360. O ensaio destina-se apenas a fins de investigação (RUO).

10873445 
OPOR03

1 Cartridge 
containing  

50 tests 

INNOVANCE  
LOCI hs D-Dimer 
reagent Cartridge‡ •

INNOVANCE  
LOCI Control 1

O Controlo INNOVANCE LOCI 1 é utilizado para o controlo de qualidade dos ensaios 
INNOVANCE LOCI. O Controlo INNOVANCE LOCI 1 é um ensaio de controlo de qualidade 
intralaboratorial de nível baixo, para a avaliação da precisão e viés analítico na determinação 
quantitativa de F1+2 no sistema Atellica COAG 360.

10873435 
OPOP03 10 x para 1 mL INNOVANCE  

LOCI Control 1 •
INNOVANCE  
LOCI Control 2

O Controlo INNOVANCE LOCI 2 é utilizado para o controlo de qualidade dos ensaios 
INNOVANCE LOCI. O Controlo INNOVANCE LOCI 2 é um ensaio de controlo de qualidade 
intralaboratorial de nível alto, para a avaliação da precisão e viés analítico na determinação 
quantitativa de F1+2 no sistema Atellica COAG 360.

10873434 
OPOQ03 10 x para 1 mL INNOVANCE  

LOCI Control 2 •
INNOVANCE  
LOCI Calibrator

O Calibrador INNOVANCE LOCI é utilizado para calibração dos ensaios INNOVANCE LOCI no 
sistema Atellica COAG 360.

10873433 
OPOO03 3 x para 3 mL INNOVANCE  

LOCI Calibrator •
INNOVANCE  
LOCI Diluent

O diluente INNOVANCE LOCI é utilizado como diluente LOCI para ensaios 
INNOVANCE LOCI no sistema Atellica COAG 360.

10873432 
OPON03 3 x 4.5 mL INNOVANCE  

LOCI Diluent •
Formulação líquida, sem necessidade de reconstituição. 

Não requer tempo de espera.



19

Disponibilidade do instrumento

Sistemas e analisadores Sistemas Sysmex®

Nome do 
reagente Descrição do reagente e características de ensaios de utilização imediata

Nº do 
catálogo 

(SMN)
Tamanho da 
embalagem

Nome do 
reagente

Atellica
COAG 360 PFA-100®

INNOVANCE 
PFA-200® CS-2500 CS-5100

Pl
aq

ue
ta

s

INNOVANCE PFA 
P2Y Cartridges

Os cartuchos INNOVANCE PFA P2Y são utilizados para a deteção do bloqueio do 
recetor de P2Y12 em pacientes tratados com um antagonista de bloqueio do recetor 
P2Y12.

10445700 
B4170-22

1 x 20 
Cartridges

Pl
aq

ue
ta

s

INNOVANCE PFA 
P2Y Cartridges • •

Dade PFA  
Collagen/EPI  
Test Cartridges

Os cartuchos DADE PFA Collagen/EPI Test são utilizados para a deteção de disfunções 
plaquetárias; rastreio de defeitos intrínsecos das plaquetas, doença de von 
Willebrand ou exposição a agentes inibidores de plaquetas; rastreio pré-cirúrgico de 
risco de hemorragia; e monitorização do efeito da aspirina e DDAVP. São sensíveis a 
todos os tipos da doença de von Willebrand (exceto 2N), defeitos hereditários das 
plaquetas, baixa contagem de plaquetas (<150.000/µL), e à aspirina e antagonistas 
anti-GP llb/llla.

10445696 
B4170-20

1 x 20 
Cartridges

Dade PFA  
Collagen/EPI  
Test Cartridges • •

Dade PFA  
Collagen/ADP  
Test Cartridges

Os cartuchos DADE PFA Collagen/ADP Test são utilizados para a diferenciação do 
efeito da aspirina em plaquetas versus outras disfunções plaquetárias. São 
insensíveis à aspirina, ainda que sensíveis à doença de vW, baixa contagem de 
plaquetas e outras disfunções plaquetárias.

10445698 
B4170-21

1 x 20 
Cartridges

Dade PFA  
Collagen/ADP  
Test Cartridges • •

Dade PFA  
Trigger Solution

A Solução Dade PFA Trigger é uma solução-tampão isotónica utilizada para ativação 
da membrana para cartuchos para sistemas PFA.

10445701 
B4170-50 3 x 11 mL Dade PFA  

Trigger Solution • •
ADP

O reagente ADP é utilizado para o rastreio de trombocitopatia sistémica ou adquirida.
Destina-se ainda à monitorização biológica de terapêutica antiagregante plaquetária tal 
como aspirina, AINE, tienopiridinas, abciximab ou outros inibidores da glicoproteína IIb/IIIa 
(GPIIbIIIa).

10873606 
AG001K 3 x 0.5 mL ADP •† •§ •§

Epinephrine
O reagente Epinephrine é utilizado no rastreio de trombocitopatia sistémica ou adquirida, 
assim como na monitorização biológica da terapêutica antiagregante plaquetária. Destina-se 
ainda à monitorização biológica de terapêutica antiagregante plaquetária tal como aspirina,
AINE, tienopiridinas, abciximab ou outros inibidores da glicoproteína IIb/IIIa (GPIIbIIIa).

10873608 
AG002K 3 x 0.5 mL Epinephrine •† •§ •§

Arachidonic Acid
O reagente Arachinodic Acid é utilizado para a medição da agregação de plaquetas. Além do 
diagnóstico de disfunção plaquetária sistémica ou adquirida, pode ser utilizado para a 
monitorização biológica de pacientes medicados com antiagregantes plaquetários.

10873610 
AG003K 3 x 0.5 mL Arachidonic Acid •† •§ •§

Ristocetin

O reagente Ristocetin está disponível para utilização em testes de agregação plaquetária 
induzida por ristocetina (RIPA). É utilizado para detetar a doença de von Willebrand, mais 
especificamente para destacar uma maior afinidade no fator de von Willebrand (FvW) para 
GPlb de tipo 2B e para identificar a síndrome de Bernard-Soulier. O reagente Ristocetin 
também pode ser utilizado com plaquetas liofilizadas (AG006A) para o ensaio da atividade 
do cofator da ristocetina (vWF:RCo), para apoiar no diagnóstico da doença de von 
Willebrand.

10873612 
AG004K 3 x 0.5 mL Ristocetin •† •§ •§

Collagen
O reagente Collagen é utilizado para a deteção de trombocitopatia constitucional ou
adquirida. Além disso, pode ser utilizado para monitorização da terapêutica antiagregante 
plaquetária.

10873614 
AG005K 3 x 0.5 mL Collagen •† •§ •§

LO
CI

INNOVANCE  
LOCI F 1+2  
reagent Cartridge

O cartucho de reagente INNOVANCE LOCI F 1+2 é um teste de diagnóstico 
quantitativo baseado na tecnologia LOCI para a determinação automática da 
protrombina F1+2 no sistema Atellica COAG 360. As medições do F1+2 são utilizadas 
como apoio no diagnóstico, monitorização e avaliação de doenças, hereditárias ou 
adquiridas, de coagulação sanguínea. O ensaio é indicado como apoio na avaliação 
do risco de trombose e na monitorização da eficácia da terapêutica anticoagulante.

10714510 
OPOM03

1 Cartridge 
containing  

50 tests 

LO
CI

INNOVANCE  
LOCI F 1+2  
reagent Cartridge •

INNOVANCE  
LOCI hs D-Dimer 
reagent Cartridge‡

O cartucho de reagente INNOVANCE LOCI hs D-Dimer é um imunoensaio automatizado 
para a quantificação de D-Dímero baseada na tecnologia LOCI do sistema Atellica COAG
360. O ensaio destina-se apenas a fins de investigação (RUO).

10873445 
OPOR03

1 Cartridge 
containing  

50 tests 

INNOVANCE  
LOCI hs D-Dimer 
reagent Cartridge‡ •

INNOVANCE  
LOCI Control 1

O Controlo INNOVANCE LOCI 1 é utilizado para o controlo de qualidade dos ensaios 
INNOVANCE LOCI. O Controlo INNOVANCE LOCI 1 é um ensaio de controlo de qualidade 
intralaboratorial de nível baixo, para a avaliação da precisão e viés analítico na determinação 
quantitativa de F1+2 no sistema Atellica COAG 360.

10873435 
OPOP03 10 x para 1 mL INNOVANCE  

LOCI Control 1 •
INNOVANCE  
LOCI Control 2

O Controlo INNOVANCE LOCI 2 é utilizado para o controlo de qualidade dos ensaios 
INNOVANCE LOCI. O Controlo INNOVANCE LOCI 2 é um ensaio de controlo de qualidade 
intralaboratorial de nível alto, para a avaliação da precisão e viés analítico na determinação 
quantitativa de F1+2 no sistema Atellica COAG 360.

10873434 
OPOQ03 10 x para 1 mL INNOVANCE  

LOCI Control 2 •
INNOVANCE  
LOCI Calibrator

O Calibrador INNOVANCE LOCI é utilizado para calibração dos ensaios INNOVANCE LOCI no 
sistema Atellica COAG 360.

10873433 
OPOO03 3 x para 3 mL INNOVANCE  

LOCI Calibrator •
INNOVANCE  
LOCI Diluent

O diluente INNOVANCE LOCI é utilizado como diluente LOCI para ensaios 
INNOVANCE LOCI no sistema Atellica COAG 360.

10873432 
OPON03 3 x 4.5 mL INNOVANCE  

LOCI Diluent •
†A aplicação da Siemens Healthineers está em desenvolvimento.
‡Destinado apenas a fins de investigação.
§Aplicação HYPHEN com marcação CE.
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Na Siemens Healthineers, o nosso objetivo é apoiar os prestadores 
de serviços de saúde a aumentar valor nos cuidados de saúde, 
acompanhando-os no seu caminho rumo à expansão da medicina 
de precisão, à transformação da prestação de cuidados  
e à melhoria da experiência dos pacientes, apenas possível através  
da digitalização da saúde.

Estima-se que, globalmente, 5 milhões de pacientes beneficiem 
diariamente das nossas tecnologias e serviços inovadores na área 
do diagnóstico e imagiologia terapêutica, diagnóstico laboratorial  
e medicina molecular, bem como, serviços digitais e empresariais 
em saúde.

Somos uma empresa líder em tecnologia médica com mais de  
120 anos de experiência e 18.000 patentes a nível global.  
Através da dedicação de mais de 50.000 colegas, em 75 países, 
continuaremos a inovar e a construir o futuro dos cuidados de 
saúde.

Actin, Atellica, BCS, BFT, Berichrom, Ci-Trol, 
Dade, Data-Fi, Hepzyme, INNOVANCE, Innovin, 
LOCI, Multifibren, Pathromtin, PFA-100, 
PFA-200, ProC, Thromboclotin, Thromborel  
e todas as marcas associadas são marcas 
registadas da Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc.ou das suas filiais. Sysmex é uma marca 
registada da Sysmex Corporation. Todas as 
outras marcas e marcas comerciais são da 
respetiva propriedade dos seus proprietários.

A disponibilidade do produto pode variar  
de país para país e está sujeita a vários 
requisitos regulamentares. Por favor, contacte  
o seu representante local para verificar  
a disponibilidade.

Esta brochura é apenas para utilização fora dos 
EUA (OUS). É proibida a divulgação ou 
promoção ao público nos EUA.

Contactos Locais Portugal
Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda.
Rua Irmãos Siemens, 1 – 1A
2720-093 Amadora
Portugal
Tel.: +351 214 204 172
Fax: +351 214 172 068
concursoshealthcare.pt.team@siemens-healthineers.com 
siemens-healthineers.pt


