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Sistema Sysmex CS-2500
Especificações técnicas
Supere os desafios com confiança nos testes de hemostasia: Desenvolvido para aprimorar o gerenciamento de amostras,
aumentar a eficiência e otimizar o fluxo de trabalho do laboratório.

O Sistema Sysmex® CS-2500 é um equipamento de hemostasia totalmente automatizado que utiliza tecnologias de última
geração como a tecnologia PSI™ para checagem pré-analítica de amostra, diluição automática, ensaio da agregação 
plaquetária automatizado, e visualizar a curva de coagulação de cada ensaio† para aprimorar o gerenciamento de amostras, 
aumentar a eficiência e melhorar o fluxo de trabalho do laboratório. O sistema auxilia laboratórios de hemostasia de médio e 
grande porte a alcançar maior precisão, já no primeiro resultado, por meio da identificação e gerenciamento de amostras 
potencialmente inadequadas de forma automática e previamente à análise. 

* Aplicações Sysmex com selo CE.
† Apenas Pesquisa

Menu de testes

TP Dade® Innovin,® Thromborel® S

TTPA Dade Actin,® Dade Actin FS, Dade Actin FSL, Pathromtin® SL

Fibrinogênio Dade Thrombin

Tempo de Trombina Teste Trombina, Thromboclotin®

Tempo de Batroxobina Batroxobin

Deficiência de fatores Fatores II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Anticoagulante Lúpico LA1 screening, LA2 confirmatório

Cascata de Proteína C Proteína C, ProC® Ac R, ProC Global, F V Leiden, INNOVANCE® Proteína S Livre Ag, Protein S Ac

Heparina INNOVANCE Heparina

Antitrombina III Berichrom Antithrombin III

Dímero-D INNOVANCE D-Dímero

Fator de von Willebrand vWF Ag, INNOVANCE VWF Ac, BC von Willebrand Reagente

Cromogênico
Berichrom Fator VIII Chromogênico, Berichrom Fator XIII Chromogênico, Berichrom C1-Inhibitor,
Berichrom α2-Antiplasmina, Berichrom Plasminogênio, Berichrom Proteína C



Especificações do Sistema Sysmex CS-2500
 

Princípio  

Método/ Canais   

Canais de Medição  

Lâmpada

Modo de Análise  Amostras nos modos: normal e micro

Método de Análise  Análise de diluições; análise de multidiluições (MDA);
 reanálise automática (análise da rediluição, reanálise e
 teste reflexivo); testes de agregação plaquetária;
 *análise da curva de calibração (CWA)††

Tempo de processamento  As amostras podem ser processadas em até
 1800 segundos em intervalos de 0,1 segundo

Tempo de teste Até 1800 segundos para cada parâmetro

Incubação 10 poços

Número de canais abertos  80.000

 

 Gerenciamento de Amostras

Tipo de Amostras  Tubos primários e cubetas de amostra

Mecanismos de amostras  Automatizados e com diluições padronizadas

Checagem da Integridade  Ensaios baseados em checagem qualitativa
da amostra (PSI) para hemólise, lipemia, icterícia e preenchimento
 adequado do volume do tubo primário

Rastreabilidade de Nome do operador, data e horário do teste,
Resultados lote do reagente, tempo do reagente onboard, HIL e
 check do volume da amostra, posição da reação no
 teste, temperatura do teste e do reagente, número de
 protocolo do teste, índice de diluição, data do CQ,
 identificação da curva calibração e registros de
 manutenção e erros

Sistema de transporte  

 Gerenciamento de Reagentes

Reconhecimento de  Identificação por leitura de código de barras          
Reagentes

Precisão de Dispensação Volume Reprodutibilidade Acurácia
 Dispensado
Probe de Reagente   50 µL CV 3% ou inf 48,0 ±3,0 µL
 100 µL CV 1% ou inf 99,0 ±2,0 µL
Probe de Amostras 10 µL CV 5% ou inf  9,5 ±1,0 µL
 100 µL CV 1% ou inf  98,5 ±2,0 µL

Volume Pipeta de dispensação de Reagente: 20–200 μL
 Pipeta de dispensação de amostra: 20–250 μL
 (diluente e amostra combinados)
 Os volumes aspirados de diluente e amostra
 estão na faixa de 4–150 μL

Mecanismo de  Duas probes: uma aquecida para reagentes e
Dispensação  uma para amostras, controles e calibradores.
 Dois carregadores (cather)

Carregamento de  Carregamento e remoção manual dos reagentes
Reagentes                                    através de racks removíveis

Reagentes onboard  40 posições para reagente/controle e 5 posições
 para soluções buffer/rinse

Temperatura de  40 posições refrigeradas a 10ºC ±2ºC
Armazenagem

Gerenciamento  Diversas combinações de reagentes possíveis,
 adaptadores disponíveis

Posições de   Até 10 posições disponíveis para homogenização
Homogenização dos reagentes

Capacidade Onboard  Em média 1890 testes, máx. 3000 testes

Estabilidade Onboard  A refrigeração é mantida 24 h/dia, 7 dias/semana,
 redutores antievaporação ajudam a manter a
 estabilidade

Gerenciamento do  Rastreia a quantidade de testes restantes, o lote,
Inventário de Reagentes a estabilidade onboard, o tipo de frasco, data e
 hora de abertura e data de validade

 Throughput‡ (testes/hora, aprox.)

TP  180 (análise um parâmetro)

TTPA  180 (análise um parâmetro)

TP/TTPA  180 (análise simultânea)

TP/TTPA/AT/DD  95 (análise simultânea)

 Operação

Acesso  Capacidade de carregamento contínuo de
 amostras, reagentes e consumíveis

Calibração  Duas curvas de calibração de 12 pontos com no máx. 5
 repetições por ponto, capacidade de armazenar até 10
 curvas, para cada lote de reagente, de 10 lotes distintos 

Curva de Calibração  250 parâmetros definidos pelo usuário.
 12 pontos no máximo

Visualização da  Exibição gráfica das curvas de calibração de até
Calibração 10 lotes ou parâmetros

Calibração e Ocorre em intervalos definidos pelo usuário
QC automáticos ou a cada troca de frasco de reagente

Controle de Temperatura Detector de 37ºC ±0,5ºC, incubador de amostras a
 37ºC ±1,0ºC, probe de reagentes 37,5ºC ±0,5ºC

Monitoramento de  Curva de coagulação de anormais; de reatividade 
amostras e reações anormais excessiva ao antígeno;  avalia a interferência HIL   
 por ensaio; check do volume da amostra; análise de 
 erro do valor da análise (verifica se há desvios com base
 em valores limite determinados, limites de relatados e
 resultados de repetições)

Para mais informações consulte seu 
representante Siemens Healthineers local ou 
visite nosso site.

Ótico, contínuo, sequencial: baseado na alteração da luz 
emitida/transmitida através da amostra após adição do 
reagente

Metodologia

Metodologia

Total de 10 canais multi leituras: coagulométrico, 
cromogênico, imunométrico e agregação plaquetária 

10 poços (mistura utilizando barras de agitação, 
possível em 4 poços)

Halogênio para leituras em 340, 405, 575, 660, e 
800 nm

Racks de acesso contínuo com capacidade para 10
tubos cada

Carregamento máximo  50 amostras; 5 racks com 10 amostras

Amostras STAT  5 posições para amostras de urgência

Temperatura de Estoque  Temperatura da Sala

Racks  5 racks de amostras, carregamento contínuo; diversos
adaptadores para múltiplos tipos de tubos estão
disponíveis

Manuseio   Flexível, utiliza diversos tubos de amostra com ou

    sem tampa e copos cônicos de 4 mL

Probe de Amostra Primária  Detecção de nível de líquido, proteção contra choque,
  detecção coágulo, detecção de superfície de líquidos

Prediluição Automática  Amostras podem ser diluídas (0 a 19:1 a 259)
  para análise de multidiluições (MDA/paralelismo) e
  misturas. Pode ser mantida para repetição
  automática até a liberação do resultado

Perfuração de tampas   Perfura tampas de tubos primários



 Tubos de Reação

Tipo  Tubos de reação simples

Carregamento  Contínuo, até 500 tubos de reação onboard

Agitação do Tubo de Reação Sim

 Fluidos do Sistema

Limpeza e Lavagem  Soluções onboard

Galões do Sistema         Galões de 20L sendo um para água (lavagem)
 e outro esgoto

 Computador / Impressora

Estação de Trabalho  PC

Display  Monitor 24” wide-screen LCD Touchscreen

Impressora  Impressora Gráfica (opcional)

Dispositivos  Display Multitouch-compatível (braço para o monitor
 opcional), teclado e mouse, Leitor de código de barras 2-D

Armazenamento de dados  Até 10.000 amostras com 60 resultados por
 amostra

Registros de Manutenção  Rotina de manutenção programada e
Onboard automatizada, realizada via software

 Software

Interface LIS Sysmex CA-1000, CA-1500,
 e CS-2000i, CR-800,
 ASTM1381-95/1394-95,
 ASTM1381-02/1394-97

Conexão  Serial port Bidirecional RS-232C ou via Ethernet-TCP/IP

Sistema Operacional  Microsoft Windows 7

Documentação do Sistema Manual de instruções e guia de referência online

 Energia

Voltagem  Unidade Principal: 100–240 V
 Unidade Pneumática: 100–117 V/220–240 V

Consumo Energético Unidade Principal:≤800 VA;
 Unidade Pneumática(em processamento) ≤280 VA

Frequência  50–60 Hz

 Condições do Ambiente

Temperatura  15–30°C

Umidade 30–85%  (sem condensação, com exceção
 dos reagentes)

Pressão Atmosférica  70–106 kPa

Liberação de Calor  Aprox. 4000 BTU/h (1040 Kcal/h)
 Ruído 60 dB ou menor (excluindo o ruído súbito
 que para em 5 segundos e os alarmes)

 Dimensões

Unidade Principal                     Aprox. 775 (L) × 895 (P) × 685 (A) mm
e Gabinete

Unidade Pneumática              Aprox. 280 (L) x 355 (P) x 400 (A) mm

Terminal (PC)                            Aprox. 338 (L) x 381 (P) x 100 (A) mm  

Terminal (monitor)                  Aprox. 556 (L) x 122.5 (P) x 403.5 (A) mm

 Peso

Unidade Principal  Aprox. 110 kg
  242,5 lb

Unidade Pneumática Aprox. 17 kg
  37,5 lb

Terminal (PC) Aprox. 6,84 kg
  15,08 lb

Terminal (monitor)  Aprox. 5,6 kg
  12,3 lb

 Controle de Qualidade

X-control, Controle Levey-Jennings
Monitoramento multi-regra (Regra de Westgard)
Máximo de 1200 plots × 750 arquivos podem ser salvos

 Compliance

Padrões de Segurança IEC 61010-1:2001 (2ª Edição)
(Unidade Principal) IEC 61010-2-081:2001 + A1:2003
 IEC 61010-2-101:2002
 IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
 EN 61010-1:2001 (2ª Edição)
 EN 61010-2-081:2002 + A1:2003
 EN 61010-2-101:2002
 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002
 UL 61010-1:2004 (2ª Edição)
 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004
 (2ª Edição)
 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-081-04 (R09)
 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101-04 (R09)
 CAN/CSA-E60825-1-03

EMC standards IEC 61326-1:2005
 IEC 61326-2-6:2005
 CISPR 11:2009/A1:2010 Grupo 1 Classe A
 IEC 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
 IEC 61000-3-3:2008
 IEC 61326-1:2005 (Table 1)
 IEC 61326-2-6:2005
 IEC 61000-4-2:2008
 IEC 61000-4-3:2006/A1:2007/A2:2010
 IEC 61000-4-4:2004/A1:2010
 IEC 61000-4-5:2005
 IEC 61000-4-6:2009
 IEC 61000-4-8:2009
 IEC 61000-4-11:2004

 Informações Adicionais

Descrição do Produto    Número de Catálogo
Sistema Sysmex CS-2500    11239235
Kit do Sistema Sysmex CS-2500   11239260

*Aplicações Sysmex com selo CE.
† Apenas para pesquisa.
‡ Os valores de Throughput foram determinados pelo tempo para o primeiro resultado, a capacidade
de processamento varia de acordo com o reagente usado. Os valores de throughput citados foram
determinados com o protocolo Siemens com TP (Reagente Thromborel S), TTPA (Reagente
Pathrombin SL), Reagente INNOVANCE D-Dimer e AT (Reagente INNOVANCE AT Reagent).
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Actin, Berichrom, Dade, INNOVANCE, Innovin,
Pathromtin, ProC, Thromboclotin, Thromborel,
PSI,e todas as marcas associadas pertecem a
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ou suas
afiliadas. Sysmex é uma marca da Sysmex
Corporation.

Todas as demais marcas pertecem a seus
respectivos donos.

Disponibilidade do produto pode variar entre
os países e está sujeita aos requisitos 
regulatórios. Entre em contato com o seu 
representante local para saber mais sobre a
disponibilidade.




