
VITROS
®

 MicroWell Tecnologia

Projetado para garantir alta 
performance no diagnóstico 
de doenças críticas. 
Auxiliando médicos a 
tomarem decisões no 
cuidado do paciente.

“Resultados fazem a diferença”



A tecnologia VITROS® MicroWell, por quimioluminescência amplificada, tem transformado a forma de os 

laboratórios clínicos testarem imunoensaios, tendo uma alta performance nos resultados. 

Como componente vital de todos os sistemas VITROS® imunoensaio, a tecnologia VITROS® MicroWell 

possibilita amplos ranges dinâmicos ou linearidades e uma precisão e exatidão nos testes de imunoensaios. Isto 

significa menos diluições desnecessárias, repetições ou retrabalhos. Produz melhores resultados para os 

pacientes e aumenta a eficiência dos laboratórios.

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

representante da Ortho Clinical Diagnostics.

Tecnologia VITROS® MicroWell, solução precisa para 
imunodiagnóstico 

Analisadores de imunodiagnósticos VITROS® são equipados com a tecnologia VITROS® MicroWell. Este 

sistema oferece alta precisão e exatidão dos testes. Além disso, promovem um exclusivo processo de 

rastreabilidade pela tecnologia Intellicheck®.

Com a tecnologia VITROS® MicroWell você pode esperar:

•  alta sensibilidade e precisão

•  pequena quantidade de amostra

•  pouco resíduo sólido devido ao tamanho do microcopo

•  sinal amplificado (luz), mesmo em pequenas concentrações, possibilita melhor detecção
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Tecnologia VITROS® MicroWell: 
Qualidade dos resultados tem um nome

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

 ampla linearidade (range dinâmico)•




