
VITROS
®

 MicroSlide Tecnologia  

Projetado para trazer alta 
qualidade e assecibilidade a 
testes críticos. Sem uso de 
água, garante aos pacientes 
qualidade nos resultados 
vitais.

“Resultados fazem a diferença”



A tecnologia VITROS® MicroSlide possui uma inovadora análise química, utilizando múltiplas camadas no reativo seco 

onde ocorrem as reações. Camadas adicionais servem para distribuir a amostra e retirar possíveis substâncias 

interferentes. Otimiza o custo efetivo da operação1 com uma eficiência de 95% dos testes reportados.

Para saber mais sobre isto e outras propriedades disponíveis dessa tecnologia, fale com seu representante da Ortho 

Clinical Diagnostics.

O MicroSlide

O MicroSlide é um teste integrado em um pequeno pedaço de filme. Camadas que espalham, reutilizam, limpam e 

possuem reagentes que são combinados em um quadrado do tamanho de um selo para produzir precisão de primeira 

classe e acuracidade. 

Quando plasma, soro, urina ou fluído cefalorraquidiano entram em contato com essas camadas secas, uma reação 

ocorre que pode ser medida pelo analisador.

As camadas separam reações, otimizando cada etapa e garantindo alto desempenho dos testes. Este conceito 

constrói a tecnologia do "reativo seco" que a Ortho Clinical Diagnostics é pioneira e tem utilizado para oferecer alta 

qualidade há mais de 30 anos.

As vantagens operacionais da tecnologia de MicroSlide são inúmeras:

•  alta performance de testes e redução de custos

• alta qualidade nos resultados em diversos tipos de
pacientes

• oferece metodologias de referência para os

padrões industriais incluindo:

– amplos ranges dinâmicos (linearidade)

– pequena quantidade de amostra

• redução de substâncias interferentes

•  mínima intervenção do operador

• facilidade no uso

• resultados consistentes em todo o mundo

• sem preparação de reagentes e lixo líquido

• sem água, tubulação, drenos

• sem manutenção de eletrodos

• sem bombas ou tubulações

• expiração de reagentes de 12-24 meses

• estabilidade na calibração de 6 meses

• pequeno espaço ocupado para armazenamento

1Ortho-Clinical Diagnostics informações em arquivo.
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Tecnologia VITROS® MicroSlide:
Facilidade de uso nas pontas dos dedos

A tecnologia VITROS® MicroSlide é uma das cinco 
tecnologias que potencializam o alto desempenho dos 
nossos sistemas VITROS® para o diagnóstico em 
laboratórios ao redor do mundo.




