
VITROS
®

 ECiQ Sistema 
Imunodiagnóstico

Projetado para ajudá-lo a 
garantir integridade e 
qualidade nos resultados. 
Entregando resultados 
que fazem a diferença. 

“Resultados fazem a diferença ”



Pontos Chaves
+ Tecnologia de quimioluminescência amplificada com alta 
sensibilidade e amplos ranges dinâmicos (linearidade) 
+ Tecnologia MicroWell permite pequena quantidade de amostra 
e pouco resíduo

+ Tecnologia  Intellicheck® para verificação contínua de todo o 
processo, garantindo  resultados corretos na primeira passagem
+ Detecção de pouca amostra, fibrina e bolhas oferece grande segurança 
+ Sem encanamentos, drenos ou água deionizada. Elimina 
custos associados a sistemas alternativos 
+ Ocupa pouco espaço 

+ Até 20 reagentes podem ser colocados ao mesmo tempo e armazenados 
continuamente dentro do equipamento com acesso randômico 
+ Pouco custo total com maior eficiência nos resultados reportados, 
poucos erros e intervenções e maior disponibilidade da equipe 
+ Até 90 testes/hora*
+ Fácil utilização

* dependendo dos mix de testes
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Segurança avançada

+ Sistema Imunodiagnóstico ECiQ possui a tecnologia Intellichek® que foi projetada para reduzir significativamente erros analíticos.   

+ O Intellireport fornece, em tempo real, o status da qualidade do processo, visando a confiabilidade na análise.

Eficiência otimizada

+ Pouca manutenção, sem limpeza ou troca de tubulação, sem priming, mesmo na reinicialização da operação, pouca intervenção 
do operador, sendo uma automação verdadeira. 

+ e-Connectivity® com tecnologia preditiva permite alta segurança nos dados do sistema para um diagnóstico imediato e análise de 
desempenho, maximizando tempo de funcionamento (uptime) e aumento da produtividade da equipe.  

Custo efetivo

+ Tecnologia VITROS® foi desenhada para fornecer custos preditivos, confiáveis, sem risco de gastos/desperdícios aditivos como 
pode ocorrer com outros analisadores.  

+ Padronização de reagentes em todos os Sistemas VITROS®

Intellicheck® Micr
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MicroWell

Sistema versátil que assegura tranquilidade
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