
Desenhado para ajudá-lo a 
ter confiança e efetividade 
na entrega de resultados 
bioquímicos para médicos 
e pacientes.

 VITROS
®

 4600 Sistema Químico

“Resultados fazem a diferença”



Melhorar o cuidado com o paciente em um ambiente difícil é o que traz o Sistema VITROS®  

4600, provendo um bom Menu de bioquímica para a rotina e testes especiais. 

O Sistema VITROS® 4600 tem:

•  Alta qualidade comprovada, fácil utilização, automonitoramento das tacnologias VITROS®

•  Ponteira descartável, utilizada uma só vez para eliminar qualquer carregamento de
amostras

•   Tempo de calibração extendida

•   Mínima requisição de manutenção, melhorando a disponibilidade do equipamento

• Interface de usuário e do manuseio de reagentes padronizado com outros sistemas
VITROS®

• Amplo Menu de última geração

•  Ranges de referência configuráveis

•  Troca de reagentes a qualquer momento, volumes ajustáveis de diluente e calibrações

estáveis por longos períodos

Sistema VITROS® 4600  
Transforma Testes de Química Clínica



Tecnologias
O Sistema VITROS® 4600 aproveita quatro das nossas principais tecnologia patenteadas, permitindo maximizar 

o resultado do paciente em qualidade, facilidade de uso e da produtividade.

•  Tecnologia VITROS® MicroSlide proporciona resultados de alta qualidade com uma eficiência de 
resultado reportável de 95%. Minimiza as intervenções do operador* e maximiza a facilidade de uso.

•  Tecnologia VITROS® MicroTip proporciona um Menu de químicas especiais e ensaios definidos pelo usuário 
em uma relação custo-benefício, e fácil implementação.

• 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.

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

Utilização de uma ponteira única descartável e ranges 

de referência configuráveis
Uma característica-chave do desempenho do Sistema VITROS® 4600 é o uso de uma ponteira descartável  de 

uso único, que elimina o carregamento de amostras e melhora a qualidade do resultado. Além disso, os 

intervalos de referência configuráveis oferecem maior especificidade para melhorar a avaliação de resultados e 

tendências dentro de grupos demográficos.

Tempos prolongados de calibração e 
Limites ajustáveis 
Calibração prolongada significa um sistema de química mais produtivo 
e menor custo. Além disso, o Sistema oferece limites ajustáveis para 
inventários de bordo, expirações de calibração e volumes de diluentes, 
o que ajudará a aumentar a produtividade e permitir adaptar-se ao fluxo
de trabalho do seu laboratório.

Interface de usuário padronizada
O Sistema VITROS® 4600 possui uma padronização na 
interface pelos usuários, o que simplifica a operação e 
melhora a integridade da amostra e rastreabilidade. Além 
disso, se você planeja ter mais de um Sistema em seu 
laboratório ou em toda a sua rede, a interface está 
padronizada, o que irá agilizar o treinamento e flexibilidade de 
pessoas. 

* Dados em arquivo OCD



Uma Parceria além da Venda

A Ortho Clinical Diagnostics disponibiliza ao usuário VITROS® 4600, 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. 




