
“Resultados fazem a diferença”

VITROS
®

 MicroTip  Tecnologia

Projetado para garantir a 
confiança nos resultados 
de testes especiais 
importantes para os  
pacientes. 



A tecnologia VITROS® MicroTip oferece um menu de testes especiais e testes de canais abertos com bom 

custo-efetividade, em um formato facilmente implementado. Utiliza ponteiras descartáveis e pacotes de 

reagentes fechados para eliminar o risco de carregamento de amostras, contaminação de reagente para 

reagente e estabilidade dos insumos dentro do equipamento

Para saber mais sobre esta e outras propriedades disponíveis dessa tecnologia, fale com seu representante 

da Ortho Clinical Diagnostics.

Melhorar a eficiência e qualidade às vezes significa aprimorar o que funciona. E assim foi quando Ortho Clinical 

Diagnostics decidiu utilizar a tecnologia de química à base de água e encontrou uma maneira de torná-la melhor.  

Nossa tecnologia exclusiva VITROS® MicroTip não utiliza drenos, tubulações, probes fixas ou misturadores para 

fazer testes de drogas terapêuticas e de abuso, proteínas específicas e canais abertos com custo efetivo e 

segurança nos resultados dos pacientes. 

As características chave da tecnologia 
VITROS®  MicroTip incluem: 

Tecnologia VITROS® MicroTip 
Exclusivo por uma razão

A tecnologia VITROS® MicroTip é uma das cinco tecnologias que 
potencializam o desempenho extraordinário dos nossos sistemas 
VITROS® para o diagnóstico em laboratórios ao redor do mundo. 
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•  química líquida sem utilização de água, pronta para uso, 
sem necessidade de preparação de reagentes

•  refrigerada para maximizar a estabilidade no sistema

•  pacote de reagentes abertos e fechados

–  sem contaminação, evaporação e mistura de

reagentes

–  Aumenta a estabilidade dos reagentes e da
calibração

–  qualidade nos resultados

– reduz custo por minimizar perda de reagente

•  utiliza ponteira descartável evitando

carregamento de amostra

–  leitura em 3 pontos na cuveta

–  detecção de bolhas e outras imperfeições

–  não permite erros no reporte de resultado

– permite grande flexibilidade em utilizar 

canais abertos




