
Projetado para ajudar a consolidar 
testes críticos de forma eficiente, 
oferencendo qualidade e 
resultados rápidos para os 
médicos e pacientes que 
dependem de você. 

VITROS
®

 5600 Sistema Integrado

“Resultados fazem a diferença”



O gerenciamento do fluxo de resultados de alta qualidade em um ambiente de trabalho lean, 

torna o seu laboratório ainda melhor. É por isso que a Ortho Clinical Diagnostics analisou 

laboratórios de referências, padrões de mix de amostras, testes e metas de tempo de resposta 

em todo o mundo antes de lançar o Sistema VITROS® 5600. Ele oferece um Menu completo de 

química clínica e imunoensaios em uma única plataforma integrada, oferecendo alta qualidade, 

produtividade e facilidade de uso. 

O Sistema VITROS® Integrado apresenta:
• Alta Eficiência de Resultados Reportáveis

Melhora a efetividade operacional e reduz custos*

• Sistema Verificador do Processo e Resultados Liberados

Redução de erros*

• Otimiza o Tempo de Resposta e Produtividade

Inovador processamento de amostra centralizado

• Melhora a Eficiência, Pouca Manutenção e Mínima Calibração

Completa gama de tecnologias integradas incluindo MicroSlide, MicroTip, MicroWell, 

Intellicheck® e MicroSensor 

• Maior Capacidade

150 posições de reagentes que permitem mais de 100 testes a bordo ao mesmo tempo

Nossa abordagem consultiva e contínua após a venda entrega uma solução eficiente para 
atender às suas necessiadade para você continuar sendo o melhor, superando os novos 
desafios. 

O Sistema VITROS® 5600 
Tornando o seu laboratório ainda melhor

* Dados em arquivo OCD



O amplo Menu de alta qualidade do Sistema VITROS® 5600 cobre 90% das 

necessidades e 99% do volume de testes do laboratório* com:

• Mais de 120 ensaios de última geração em uma ampla gama de especialidade

• 10 canais abertos

• Menu amplo e acessível a bordo todo o tempo

• Padronização de reagentes e fácil gerenciamento de inventário

• Resultados padronizados nas plataformas VITROS® e consistência nos resultados reportados

Tecnologias
O Sistema VITROS® 5600 possui as nossas cinco tecnologias patenteadas com o intuito de maximizar a 
qualidade dos resultados dos pacientes para facilitar a utilização e melhorar a 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® 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®  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.

O Sistema VITROS® 5600 oferece uma série de outras características de design que ajudam a garantir 
resultados de alta qualidade e produtividade do sistema, incluindo:

• Ponteiras descartáveis, de uso único que elimina carregamento de amostras

• Pipetagem inteligente (SMART Metering), checa fibrina e bolhas sempre que o sistema aspira ou
dispensa fluído para assegurar que está sendo usado uma quantidade correta do mesmo

• Calibração por tempo extendido

• Necessidade de pouca manutenção

Processo Inovador 

Processamento centralizado de amostras otimiza o tempo de resposta e produtividade e prioriza de forma inteligente até 
50 amostras* simultaneamente. Possui acesso independente e paralelo das análises de química e imunoensaio.

A ordem na pipetagem é otimizada para equilibrar demandas do processo através de módulos de tecnologia. Não há 
necessidade de movimentar as bandejas de amostras pelos módulos de processamento ou criar alíquotas que requerem 
hardware adicional e/ou consumíveis. O sistema automatizado é quem se move para cada amostra individual.

* Dados em arquivo OCD

• Acesso contínuo do operador sem interromper a operação



Uma Parceria além da Venda 

A Ortho Clinical Diagnostics disponibiliza ao usuário VITROS® 5600, 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. 




