
Diabetes e suas condições relacionadas
A detecção e o tratamento precoce são fundamentais para melhorar os 
resultados dos pacientes 

Ampliação do menu de testes, incluindo a troponina l de alta 
sensibilidade, para ajudar no gerenciamento dos pacientes
no processo de doença cardiovascular

Testes cardíacos

O teste de fibrose hepática melhorada é a primeira análise de
sangue para o qual o FDA concedeu autorização de comercialização
e é recomendado por uma ampla lista de associações médicas
internacionais de médicos internacionais para a esteatohepatite 
não alcoólica.

Teste de fibrose  hepática

Testes abrangentes para o tratamento de doenças renais, desde 
exame de urina no consultório até estimativa precisa da função 
renal residual em pacientes em diálise.

 

Testes renais

Atellica® CH Enzymatic
HbA1c test

45%
diagnosticadas,3

ou o diabetes aparece somente 
quando surgem complicações 
que ameaçam a vida. 

 

Os testes são fundamentais
para proporcionar um cuidado 
mais efetivo. 

das pessoas com 
diabetes não estão 

Geralmente o diabetes vem acompanhado
de outras condições

A hemoglobina A1c é um indicador importante 
para o controle de glicemia a longo prazo

Testes confiáveis para gerir
as condições relacionadas

Elevada precisão e exatidão 
com a metodologia enzimática

Rentável, fácil de aplicar e menos 
propenso a interferência dos testes

Solução integrada de alto rendimento 
para satisfazer as demandas dos testes
de HbA1c
Confiança nos resultados com o teste 
padronizado pela IFCC e certificado 
pelo NGSP

As doenças cardiovasculares
representam de

todas as mortes relacionadas
ao diabetes. 1

33% a  50%

dos recém-nascidos são acometidos
por hipoglicemia na gravidez.3

Cerca de  17%

de todas as doenças
renais em fase terminal

são causadas pelo diabetes, hipertensão
ou a combinação de ambas.

 1

80%

dos diabéticos
são acometidos

por complicações como pé diabético e
das extremidades inferiores.

 
1

7-11%

Atellica® CH

A1c_E
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dos pacientes com diabetes
tipo 2 também são afetados
por gordura no fígado2

Até 80%

O controle de glicemia a longo prazo ajuda a minimizar as complicações causadas pelos 
níveis elevados de glicose. A cada 1% de redução nos resultados dos testes sanguíneos 
de HbA1c, há um:4

de redução do risco de 
desenvolver doenças 
oculares, renais e nervosas.

de redução do risco de
um ataque cardíaco40% 14%
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Os testes adequados para proporcionar
a atenção correta, no momento adequado 


