
Desenhado para ajudá-lo a 
entregar resultados de grande 
valor à médicos e pacientes que 
dependem de você.

VITROS
® 

3600 Sistema 
Imunodiagnóstico

“Resultados fazem a diferença”



Essas características e outras qualidades fazem com que o Sistema VITROS® 3600 

esteja presente em dezenas de laboratórios ao redor do mundo, sendo o sistema que 

melhor se encaixa nas necessidades do laboratório.

Nós estudamos maneiras diferentes de trabalho utilizando dados com a chegada das 

amostras e "mix" de testes, gerando um projeto capaz de lidar com picos de testes, 

maximizando o tempo de resposta (TAT) e tempo de processo no sistema.

Aqui está o que foi constatado: 

•

• Tecnologia fácil de usar com auto-checagem

• Alta qualidade e alta eficiência nos resultados reportados

• Ponteiras descartáveis eliminando carregamento de amostras

• Padronização com outros Sistemas VITROS®

• Capacidade de troca de reagentes, consumíveis e lixo a qualquer momento 
enquanto em operação

• Tempo de resposta preditivo e trabalho ininterrupto

• Ecologicamente correto, não utiliza água e produz mínimo de lixo

Tudo em alta performance para suprir as suas necessidade e com melhores informações.

O Sistema VITROS® 3600 
Rápido, Preciso, Exato e Eficiente

Menu de Imunoensaio 
O Sistema VITROS® 3600 oferece mais de 40 imunoensaios entre as maiores 

enfermidades incluindo Cardiologia, doenças infecciosas, oncologia, tireóide, 

metabolismo, endocrinologia e anemia. Nós avaliamos constantemente nosso Menu 

para assegurar que o mesmo esteja de acordo com as necessidades do mercado. 

Nossos reagentes são padronizados para todas as plataformas VITROS®. 

Tecnologias 
O Sistema Imunodiagnóstico VITROS® 3600 combina três tecnologias importantes em 

um mesmo sistema que se automonitora com alta eficiência e é de fácil utilização. 

• Tecnologia VITROS® MicroWell com detecção por quimioluminescência amplificada 
permite amplo range dinâmico (linearidade) com excepcional precisão e exatidão nos 
testes imunoensaio. Minimiza diluições desnecessárias, repetições e retrabalhos.

•  Tecnologia VITROS® Intellicheck® oferece monitoramento do processo em tempo real 
com rastreabilidade totalmente documentada para minimizar o risco de resultados 
errôneos.

•    Tecnologia VITROS®  MicroSensor assegura qualidade nos resultados e controle de custos 
automaticamente por detectar e sinalizar interferências endógenas, sem comprometer o 
tempo de resposta ou fluxo de trabalho.

Todas essas tecnologias juntas produzem qualidade nos 

resultados com mínima intervenção dos operadores, 

reduzindo erros potenciais. Além disso, utiliza uma 

ponteira descartável, o que minimiza o carregamento ou 

contaminação de amostras.

Gerenciamento Inteligente de 
Amostras

O Sistema VITROS® 3600 oferece gerenciamento 

inteligente de amostras com a capacidade de priorizar 

o fluxo de trabalho de até 50 delas. Isso inclui:

• necessidade de uma pequena quantidade de amostra

• único ponto de acesso para colocar e tirar amostras 
do equipamento

• uma linha de prioridade (STAT) que assegura um 
tempo de resposta rápido para urgências e amostras 
críticas

Uma plataforma com alta produtividade em um amplo Menu



A Ortho Clinical Diagnostics disponibiliza ao usuário VITROS® 3600, ou quaisquer 

Sistema VITROS®, especialistas de nível mundial de suporte técnico, engenheiros de 

campo especializados e especialistas de laboratório. Além do apoio hotline global em 

mais de 20 idiomas, um perfeito funcionamento do equipamento em seu laboratório.

Assim o cliente VITROS® pode ter acesso a: 

e-Connectivity® 

Nossa equipe técnica pode monitorar online seu sistema, em tempo real, através de uma conexão 
bidirecional segura. Com tecnologia preditiva identifica potenciais problemas e envia engenheiros, 
muitas vezes antes mesmo do usuário sentir necessidade. O resultado é a resolução rápida que 
minimiza o tempo de parada não planejada. 

Formação Personalizada

Do início do treinamento à formação contínua, a Ortho Clinical Diagnostics fornece conhecimento 
comprovado à sua equipe de forma eficaz. Nossos programas de treinamento têm recebido um índice 
de satisfação excelente. Também oferece opções online para atender às suas necessidades. 

Processo de Excelência (PEx®) 

PEx® é uma abordagem sistemática para a qualidade e melhoria operacional 
incluindo Seis Sigma e Lean. Provém serviços em todo o mundo, utilizando essa 
tecnologia com o intuito de ajudar seu laboratório a reduzir consistentemente os 
custos, maximizar os recursos, expandir a capacidade e melhorar a qualidade. 

Uma Parceria além da Venda




