
VITROS
®

 350 Sistema Químico

Projetado para ajudá-lo a 
simplificar e entregar 
efetivamente resultados que 
fazem a diferença para os 
pacientes.

“Resultados fazem a diferença”
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MicroSlide

Sistema Compacto que entrega grandes resultados

O Sistema Químico VITROS®  350 oferece importantes benefícios como:

Segurança avançada 

+ Capacidade única no processo de amostras, incluindo o uso de ponteira descartável e detecção de bolha e fibrina
+  Tecnologia MicroSlide minimiza interferentes por possuir camadas que retiram ou neutralizam substâncias interferentes

Eficiência Otimizada 
+    Mais de 60 posições de reagentes dentro do equipamento com um amplo Menu para liberar resultados de emergência e 
de rotina

+   Procedimentos operacionais simples que permitem disponibilidade da equipe em outras tarefas no laboratório

Custo efetivo
+ Baixo custo por resultado reportado e alta eficiência no custo de reagentes, manutenção, carregamento de amostras e 
detecção de interferentes quando comparados com sistemas que utilizam água

+    Padronização de reagentes em todos os Sistema VITROS® 

+   A tecnologia MicroSlide reduz interferentes

+   Detecção de pouca amostra, fibrina e bolha oferece grande acuracia nos 

resultados

+   Tecnologia de MicroSlide e diluição automática permite a utilização 

randômica de soro, plasma e urina a qualquer momento 

+   Sem drenos, tubulações, água deionizada. Elimina muitos custos 

associados a outros sistemas alternativos

+   Baixo custo total com uma maior eficiência em resultados reportados, 

poucos erros e intervenções do operador, aumentando a efetividade nas 

atividades da equipe do laboratório

+   Ocupa pouco espaço

+   Sem preparação de reagentes e com calibração estável até a mudança do 

lote, ou por até 6 meses

+    Fácil utilização




